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SONET UVODNI.

V tch dnech, kdy blankyt žhavý, modravý
zem celou na prach šedý pálí skorém,

kdy tlo klesá tíhou únavy,

a myšlenky už není v mozku chorém,

ten sonet krátký, ostrý, míhavý

jest jedinou z tch poetických forem,

jíž m.ožno chytit nápad prchavý,

jak dobí misti jsou nám toho vzorem.

Pi modrém dýmu lehké cigarety

takový sonet napíše se lehce :

rým pijde sám, a myšlenky on nechce,

a lovku ta forma njak zvoní,

jako když slýchal šasten pede lety

zpv cvrk v poli ostrý, monotoní.



SONET O ŽIVOT.

Podivný jakýs horený to chvat,

iímž letí moderní to naše žití!

Pohledni nazpt v zašlých rok ad,
a cítíš, jak ti zane teskno býti.

Jak b3s jel vlakem, jenž nemiiže stát,

a o nmž nevíš, kam se s tebou ítí,

kraj za krajem kol tebe míjí v zad,

snad postál bys, však nelze zastaviti.

Pár pátel v kupé jede s tebou n) ní,

pár dívích zrak se ti zableskne —
už vystoupli a pišli zase jiní

. .

.

Konens umdlen . . . všecko jednotvárné

už víš, že srdce též tak rychle stárne,

a vzpomíná-li — že si zasteskne . .

.



SONET O TETÍ HODIN V ERVENCI.

To není vzduch, to už je vody var,

jenž proniká t, kol tebe se lije,

to není lenost, to už smrti spár

se zvolna tžce noí do tvé šíje.

Naproti žhavý bílý trotoar,

zelené všude v oknech žalusie,

šedivý prach se k tob oknem vije —
zem, nebe jeden hrozný velký žár.

Pivené oi, duše zmalátnlá,

tak sedíš tady bez hnutí a tich —
tvé ,,já", tvj život, a ta zem celá

je ti tak hrstkou vcí bezcenných,

že bys po všem tom steskem sotva vzdych -

kdyby ta duše z tla vyjít mla . .

.

^
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SONET IRONICKY.

„To isté, svaté, velké umní,

jež sluncem je nám v žití zášeí —

"

Hle, lesklých slvek pkné skupení —
však svatosti té nic se neví!

Snad poetové ješt nkteí
tak nkdy plaše mluví ze snní —
e jejich se však písn nemí,
jak známo, je to choré blouznní.

Umní! K smíchu! Hlavní vcí jest,

co, kdy a kolik procent mže nést,

krom sport ovšem, pro nž lidstvo plane.

A umní — dnes vyznat neškodí —
se celkem ani za sport nehodí,

je v nm už vše tak fádní, otepané.
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SONET O STARÉ METAFOE.

Kypící, víící, šumící íš

a pije se z ní tak snadn . .

.

Mlád piješ sladkost jen kroužící výš,

a hokost sází se na dn.

Moku ti ubývá, klesá níž, níž,

ím víc si pihýbáš ádn —
v poháru kahio je, ba piješ již

hokost jen sraženou na dn.

A hokost roste ti, jak spješ k dnu

.

Vzpomínáš sladkosti dívjších dn
a je ti teskno až k plái . .

.

A marný stesk a marný vzdor —
tak koní každá z tch metafor,

jež život znaí . .

.

^
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SONET veerní.

Už dohas .v šeru teplém, prsvitném

oblaku ziatorudých slední cár,

na nebi hvzdy záí blankytném

jak rozházených šperk pár.

Ty jasné barvy shasly s žhavým dnem.

je temno, vše má silhouetty tvar,

tam svtlo jen, kde žlutým plamenem
plyn ozauje trotoar.

Tu a tam hledí hlava z oken ven.

V ulici živo, hovor, ruch a srních,

kdes v dáli piano zní kvílící —

tak umí hrát jen bílá ruka žen

:

stesk marné touhy, vášn nyjící

a sn tch nikdy splnných . .

.
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SONET O MINULOSTI.

Ty vzdycháš toe na zad zrak:

Ach, tenkrát bylo pec h'p jen -

však nebu, brachu, zasmušen,

tos tenkrát íkal také tak.

A v onom „tenkrát" nejinak

jsi po minulém tesknil jen,

a v onom zas dál, až bys pak

se ocit v blahu dtský<:h plen.

I v plenách tch bys žvatlal snad,

kdybys moh mluvit, vzpomínat:

Oh, tenkrát bylo pece lip . .

.

To osudu je starý vtip —
a proto bude dobe snad,

až nebude lze vzpomínat...

9?
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SONET O ZLATEM VEKU NAŠI POESIE.

luh poesie zkvet nám krásn,

to prejných hvzd je blahý vliv;

a jak se u nás rojí básn —
to nikdo nezel jaktživ!

Hoch v letech, kdy ml špaka dív,

má nyní verš plné dásn,

je teba, bys jen brvou kýv,

a zane chrliti je hlasn.

A stroje tisku kvílící

pracují parou nocí, dnem —
už papíru se nedostává!

A nad hvzdami vná Sláva

své elo sklání nyjící

nad or\:mým svým vavínem

!

^
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SONET-INTERMEZZO.

M vru lítost pojímá

v tom žáru dusném prokletém

i nad ubohým sonetem,

jenž u nás jméno znlky má.

Jde v šat skvosty posetém,

ji tžká krajka objímá,

je spjatá tuhým korsetem

a závoj v oblieji má.

Mn jest jí líto. Tu i tam
šat, korset její sundávám
a nechám ji jen v suknici.

A mám ji rád tak kypící,

když hopkuje si pede mnou,
až se jí bílá adra dmou.

^
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SONET O HODINÁCH.

Jik tak... zní monoton se stny;
však zani pozorn mu naslouchati

:

Své s bohem dává as ti ztracený,

jenž se již nikdy, nikdy nenavrátí.

Tik tak . . . Ah, vždy to lupi zkušený,

jen pohle: žití kus ti v dálku chvátí!

Tik tak... Ne, vrah to! Spjal t emeny
a vlee t a kdes t náhle sklátí . .

.

Eh, marno vše. To lidské praktiky:

V své domýšlivé kdysi moudrosti

dal lovk jazyk písné Vnosti,

dal opatrn jí dv slabiky —
a nyní uštván tony zvuky toho

ví, cítí, že i ty dv bylo mnoho . .

.
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SONET PATHOLOGICKY.

Je šerý den. Už prší od svítání.

Zem, nebe nesou výraz tesklivosti.

A tob je, jak cítil bys kol skrání

vát peruf jakés divné zoufalosti.

Po emsi toužíš do své minulosti . .

.

A po em ? Ptej se ! Nevíš vru ani.

Bojíš se njak temné budoucnosti . .

.

A eho? Zkoumej, není ani zdání.

A venku leží najednou noc šerá,

den ukonil se jaksi bez veera,

už v lucernách plyn hoí smutným leskem,

Bez hmní, hluku v okna prší dále

tak jednotvárn a tak vytrvale.

A tob zdá se, že se zalkneš steskem.

^

J. S. Machar: tyi knihy sonetií.
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SONET MYSTICKY.

„Krvavé páry jak zjev vision

mystickým kruliem zemi ovíjí,

hlas dálných zvon, bizarních pln ton,
zní jako hudba lilií.

Záící svaté rovno hostii

po nebes sklonu

ve zlaté glorii se v šarlat zavíjí

mystické slunce, oko milion. —

"

— Ó tenái, jenž všechno snést už umíš,

jenž o básni už pedpokládáš pedem,
že nco jest to, emu nerozumíš —

te pece hledíš na m plachým hledem?

Nu, mžeš-li, tou útchou se tš:

já opsal to — však nerozumím též . .

.

^
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SONET O LÁSCE.

Ba, ješt z fysiky cos hlavou tane,

i mohu užit tento termín stkvící:

Jest láska elektinou, která kane

do oka z oka. — Slyšte milující:

„Znám její vlasy, elo, barvu lící,

rty, úsmv, který pro m na nich plane,

znám vše — a blíže nemohu nic íci,

jen oi, oi, oi milované

A tu zní popis, ne, to hymna skvlá,

v tch oích tone duše jeho celá,

to omega, to alfa jeho žití.

V snech jeho svatá vná lampa plane

a duše každé poskvrny se štítí —
ach, oi, oi, oi, oi milované!

^
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SONET O TECH METAFORÁCH.

Z klasických verš cítím vni vát

jak z podveerní bujné luiny:

hemánku, doušky, sterých trav a mát
ten zápach prostý, zdravý, nevinný.

A romantika to je luzný sad,

kde ve skleníku bují kvtiny,

a smysly tvoje spíjí odevšad

nádherných vní chaos jediný.

A verše moderní tof parfumy,

jež dráždí tony svý^mi ostrými

sta duší neklidných i nervosu ích,

k nim atomy se berou kdekoli:

z tch kvt v sad, v lukách, na poli

i že zápach mstských monstrosních.
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SONET ELEGICKY.

Ne, toho lovku už líto není,

co je te pry a co se nevrátí . .

.

Ta mladost, láska, žhavá krev a snní,

vše, ím se chtl kdys pyšn blýskati

to jest jen da, již z toho živoení

v bezednou vnost musí zaslati,

as sbírá ji, a lovk bez nucení

ji konen pec celou zaplatí...

Však život hamižný i zbytky malé

nám exekvuje ješt dál a stále,

a pkná útcha nám zbývá te:

Že jako my i jiní jeví zraku

ten obraz bílých kdysi stíbrákú:

ráz oten a jím svítí všední m . .

,

^
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SONET NOCNI.

Nebe je tmavé. Mraen kr
se bez hnutí zdá na nm tkvít,

jen místem protrhlinou chmur
zí hvzdný pohádkový svit.

Van vtru v okno moje vh't

a s ním se nesou roje stvr,

pár komár, pár noních mr,
jež zaly v lampu moji bít.

A náhle slyším v zdšení

se stechy plá a úpní —
oh, koek noní umní!

Zavírám okno. Vru již

i božské pírody té íš

zná protivnou být nanejvýš . .

.



23

SONET O ANTICE A VLASECH.

Jsou rouhavé to erné slabiky,

jež se mi dneska v bílý papír derou.

Já nemiloval nikdy antiky,

já necítil z ní nikdy vni sterou.

Já znal ji jen jak herbá velilcý,

kde suché listy kryty plísní šerou

zápachem hrobním vábí ervíky

zažloutlé moudré, ti z nich stravu berou

Jen staré ímany mám nyní rád,

ne pro bohy, ne pro verše a boje —
to všechno je zas plesnivý ten sklad —

Mám rád je, že už v onen dávný as
cenili nad vše zlatý lesky vlas,

vlas zlatý, lesklý, jak má žena moje . .

.
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SONET POLEDNI.

Tam v dálném kraji u nás je asi doba žní . .

.

Jak živ jeví se ten obraz mému duchu:

Na jasném modrém nebi plá slunce polední

a pruiiy tepla chví se ve prohátém vzduchu.

Na ozáených polích už kupky snop ní,

kol lidí smsice se míhá v pestrém ruchu

a jejich smích a výskot, kobylek chestní,

prask žebin vozových mi zaletá sem k sluchu.

Tu z vísky zavzní zvonek . . . polední hlásí klid . .

.

ti lidé otrou ela a jdou na blízkou mez
a jedí, natáhnou se a hledí do nebes...

Ach, cenu chvíle té by rnoh jim povdít
^

jen v dálném mst kdos . . . kdos, jemuž vadnou tváe

tím žárem chodníku a nudou kanceláe...



SONET O ROKOKU.

Myslím si rád a myslím zas a zas

na pudrovanou žití poesii,

na filigránský rokokový as,

na ten, jak žil se kdysi ve Francii,

ne u nás v Cechách, zde byl hrob a mráz

však tam jen muži pyšn nesli šíji

a jenom ped dámami klonili ji,

jimž snžný pudr blil zlatý vlas.

Versaillským parkem sladký parfum vál,

tam blala se adra luzných žen,

tam šat šust se mísil v listí sten,

a v smíchu, he tam pod vtvemi Hp

se dobe cenil každý nápad, vtip,

lež galantní i nžný madrig^al.

^
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SVE ZENÉ S PEDEŠLÝM SONETEM.

Já vím, jak doba rokoka ti milá,

má ženo, proto jsem ten sonet psal,

já vím, pro víže t k ní tajná síla,

pro teskní po ní toužebný tvj žal.

Ten dávný as ti líc i duši dal,

tys v dnešním svt jaksi opozdilá,

versaillský park neb záný jeho sál,

to místo, kde bys byla právem žila.

Rokoko malby, fontán, palác, sad,

rokoko úes, šperky, chze, šat

t uvádí vždy v nadšení a ples —

Rci, odmníš ten chudý sonet dnes,

jak lichotiv odmnila bys

madrigal nžný ve Versaillu kdys?
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SONET-INTERMEZZO.

A jakýkoli soud nad dílem mým
z tch ret píští doby splyne —
co psal jsem, z toho je mi nejdražším

tch sonet pár nade všecko jiné.

O pat Achillov u nich vím

:

Re se v nich trochu kostrbat vine.

Vzlet schází jim. Je málo pestrý rým.

A myšlenka — ta byla-li v nich — hyne.

Já vími, že pak je eufemismem ádným
ta šedá metafora: o pat —
však snad to láska matky je,

jež z dítek svých má ráda pepjat
jen mrzáka, jenž s podzimkem as chladným

svj krátký život dožije . .

.
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SONET O ZÁPADU SLUNCE.

Je nevidíš. Lze jen se domnívati,

kde zmoeno as koní bh

:

V šedivou masu ulice se tratí,

a nad ní nebe stojí v plamenech.

Skla oken rdí se. Chodník}^ se zlatí.

Mha rudá leží v taškách stínech.

Zíš cos jak odlesk rží vzduchem vláti

a lidem v líci plát i na vlasech.

A oknem oteveným ze šumotu a ruchu

vzdech k tob vane náhle tak tžký, plný puchu,

jímž prvn hluné msto po denním žáru dýchne.

A man myslíš v dálku, jak mohutné tam tryská

to svtlo na vsi, pole, na lesy, na skaliska . .

.

vše plane .
. , tráva voní ... a pták s trylkcm tichnc .
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SONET NA SENTENCÍ Z GOETHA.

To sladké zvyknutí si v živobytí . .

.

V té chvíli, kdy je cítíš nejvíce,

vem as, kdy rostlo nejkrasší tvé kvítí,

i as, kdy hmly tvoje vánice —

Pak vzpome na nkteré jiné žití,

slovutných muž, pýchy ulice,

šastlivc, kteí lidskou závist nití,

a milc štstí z dávné tradice.

A važ je! A si proti tvému stojí

lesk, sláva, velkost, moc a blahobyt,

a se k nim úcta, láska, obdiv pojí —

bu jakkoli: to svoje živobytí

bys s žádným jiným nechtl zamnit —
však nechtl je též ješt jednou žíti , .

.

^
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SONET DE VANITATE.

Zrak báby mé prý modrým leskem lirál,

vlas její erným, elo snhobílým,

prý básní jeden o ní znlku psal

zpsobným tehdy slohem roztomilým . .

.

V zrak kalný já se báb zadíval,

v to elo žluté s vlasem ídkým, bílým,

ten sonet, psaný švabachem, jsem znal,

ten ponoukal m k žertm rozpustilým .

.

Dnes teskno mi, že vše tak pomíjí,

že vn verš, ela lilií,

i mn dnes drahých, neušetí as,

že smšným bude verš tchto zvuk,

že nad tím svadlým elem jednou vnuk

též ekne : vanitatum vaniias . .

.

^
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SONET O vídenských KOSECH.
J. VRCHLICKÉMU.

Vím, miste, že máš tyto ptáky rád,

neb zdomácnils je v naší poesii,

a k vli Tob chci jim sonet dát,

tm kosm totiž, kteí tady žijí.

Vídám je z rána v tráv poletat

a v rose máet nožky, kídla, šíji,

vídám je v žáru v stinných stromech spát

i z veera, jak z vodornetu pijí.

A kol nich rvou se, kií vrabc davy,

z nich každý jest jak aristokrat pravý

tak odmen, tak upjat, cist a tich,

jak znal by, že mž nebezpeno býti

zde mezi pustou luzou poskvrniti

svou uniformu v barvách císaských . .

.
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SONET O STARÉM LICÍ A RUBU.

„Pi našem vzkíšení, tom nevídaném skvlém,

pi našich bojích o život a skon

náš spisovatel byl nám spasitelem

a ím jsme dnes, tím udlal nás on.

On ješt dnes je našich srdcí zvon,

krev istá našich žil, jež proudí v tepu velém
a našich duší duch a hlas našich ton

a zrak zornice, jež bdí nad naším tlem.

A jeho sláva jest —" atd. atd.

Och, bible praví sic, mj vdný národe,

že ne chleb hamižný, však taktéž slova sytí—

svou chloubu pecpal jsi už slovy citeln —
své zastav uznání, hle na ni reeln:

dej slušný kabát jí, pár groš, jíst a píti!
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SONET NA CHOPINOVU M;EL0DIÍ.

Co žen m zpilo rtoma vášnivýma —
co zbylo po nich v mojí pamti?

Jen rulíu vidím s prsty hubenýma,

jen oi, v nichž spí isté podletí . .

.

K románu nábh. Pranic nezajímá.

Kvt, který uvad ješt v poupti —
a pec v tom tolik svaté vn dímá,

že bych i v rakvi chtl k ní vonti.

Ty rty jsem nelíbal a nehladil ten vlas —
já zel jen do tch oí v ten záijový jas

a stisk tu suchou ruku jen jednou . .

.

jednou jen . .

.

A rtoma vášnivýma m zpilo tolik žen

Mám v pamti pár tváí — však jmen íct neumím,
mám v pamti pár jmen dnes — však

nemám tváe k nim . .

.

J.S. Machar: Ctyfi kniliy soiift.
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SONET NAD VERŠI Z MLÁDÍ.

Jak sniéšný dnes tch dávných verš vztek

i žaloby, jež lovk k nebi lil,

kde by byl boha tak rád k soudu vlek,

že pi stvoení ten svt pokazil!

A pán bh v tom už moudrým mistrem byl,

že tehdy pate v rouhavý náš vk
bh živobytí tak nám upravil,

by nevyrost nám pyšný hebínek!

O pane bože, jenž te svoji plec

kdes halíš v stíbroskvoucích mrák lem,

kde vše ti zní jak harmonický ton —

z té brázdy, kterou táhnu životem,

ti volám za vše dík. I za ten skon,

Jenž, teba pozd, pijde jenom pec!
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SONET O BIDE.

Ne dech, ne hlas, ne hrozné znamení —
však vidím, slyším, kdy mi v jizbu vkroí,

kdy ze všech kout zuby vycení

a v poledne mi náhle na stl skoí.

Krev, sílu pije mému umní,
kol hrdla se mi jako boa toí —
dnes tak jak tenkrát, kdy jsem v zdšení

ji cítil vát mé roditelce z oí . .

.

A práce, odíkání, Dík za tu radu mnohou,

to lektvary, jež brzy sevšední,

když strhnou nervy a nic nepomohou —

ó než m hodí moudré rakvi v stny,

chtl bych zde mít svj Osud ztlesnný
a zbít jak psa jej silou poslední!
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SONET MATERIALISTICKY.

ó peníze — ne jak mj mnohý druh

to volá s efektní vždy ironií —
já pímo dím : Jste velký, hrozný biah

a pokorným tu elem o zem biji.

Co boh vytvoil již lidský duch —
a všecky už je vlny smrti kryjí . .

.

Jen vy,, všech nejnižší, však cíl všech tuch,

vy doháté tu lidskou historii.

Cest, sláva, velkost — jsou jen stébla slámy

ped vaším leskem, zvukem démonickým,
a ím jsou — tím jsou v lidstvu jenom vámi.

Djiny daly krvavý vám háv,

náš vk vás slaví evem frenetickým

a z píštího zní: Ave! na pozdrav!
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SONET O PANN MARII.

„Královno nebe, Panno Marie . .

."

— tu modlitbu jsem rád ml nejvíce

Ach, kde to dtské svaté snní je

a záných barev jeho tisíce! —

Já svtce písné a zlé svtice

stát vídal v nebi v mrazu glorie,

tys v kade smla dát srp msíce,

ta mla barvu zlaté lilie. —

Královno nebes ! . . . Život lakomý

mi vyrval z ader tuto vidinu

a dal tam za ni smutnou rytinu,

kde stojíš bídná, malá jako my,

tak, jak t zela kdysi Golgota,

se srdcem puklým, sytou života . .

.
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MATCE.

Má rodiko, po dlouhé ad let

dnes kladu sonet pod tvé jméno zlaté,

jen sonet tam, kde ml bych hymnu pt,

jen verše, kam modlitby patí svaté.

Oh, lovk musí projít cestou bd
a mnoho pohbít v mnohé boui klaté,

vše proklínat, co chtl kdy návidt

a zoufat, plakat musí astokráte,

pak cynicky se musí vysmívat

frivolní, hrozné písni životní,

by mohl akcent slovu „matka" dát —

a hnusná mu ta píse musí být,

by ek, že vždy a všude slyší z ní

to „matka" jako svatý refrain znít . .

.
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SONETY-CAUSERIE.

I.

Už o své zemi vru všecko víme,

už známe msíc, známe slunce zlaté,

už mléné dráze hezky rozumíme,

jak, pro a kam se blá, vine, mate.

Ba, známe tolik, že už hrd smíme
dát livrej služky babce v pouta spjaté,

té pírod, a jen jí poruíme,

jak, co si pejem — jí to bude svaté.

Jak je to k smíchu! Snad mu hledíš v líc,

snad pírody x nejtemnjší z všech

v tvé nárui te sladce, klidn dímá —

Ó ženy, ženy! Jak bych zraky svýma
zel moe aforism, slok a knh —
a vše to troska, kousek, dým a nic!...
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II.

Jí, pije, myslí, jako lovk žije,

na vzpomeneš si, všecko najdeš v ní:

klid, žár, led, nebe, peklo, poesie,

pouš prosy, andlských harf souznní

Kdo zná ty tony, kdo mž seísti je

a íci, jakou logikou v ní zní?

A pece je to luzná harmonie,

ta nejluznjší všeho stvoení!

A co v ní nadlidského! Znáš ty chvíle:

Cos udlá, cos ekne . . . tob zdá se,

to slovo, in že bytost její chvátí

a výš ji nese, až to elo bílé

až kamsi k hvzdám na obloze pne se

Ty, erv, chceš jí jen nohy zulíbati . .

.
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III.

A není bídnjšího tvora ani . .

.

]e zrádcem jejím jen ta krása tla,

co jiným rozkoš — na ni past je skvlá

a láska její — boj neb odíkání.

A pec ten život její do skonání

je láska jenom bezemrná, velá —
však na stráži být musí bez ustání,

kde nejradj by oi zavít chtla.

A jedna slabá chvíle všecko ztratí . .

.

Tak draze nikdo nikdy nezaplatí

nieho v svt . . . Marný vzdech a ston —

as nezhojí a slza nesmyje. .

.

Bez kídel motýl ... v blát lilie . .

,

s modravé výše spadlý puklý zvon . .

.
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IV.

A by vám žena všecko zniila,

o em jste kdysi v blahých dobách snili,

a by vám celý život zkalila —
ó neklte jí v teskné, hoké chvíli!

Je láska boj — a vec to nemilá,

když vy jste pole krví pobarvili —
však ím by ona byla splatila,

kdybyste vy tak byli zvítzili?

Ne, neklte jí! Slabá je jak dcko,

jen pedtucha, jen chytrost jsou jí zbraní,

a raní-li vás — jenom sebe chrání!

Však po letech, až as bol zaplaší,

jen ona z toho, co dal život všecko,

pec upomínkou bude nejdražší . .

.
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V.

V to moe aforism, novel, slok

jsem tedy pár tch kapek nyní dal —
pro? Bože, už je tomu hezký rok,

co o ženách jsem zcela jinak psal,

— to jsem jen krev se srdce omýval,

m v mnohém boji zasáh mnohý brok;

as pešel, umlk jedovatý žal

a utišil se žití bouný tok. ~

Ne svdomí hlas — však tm zlatým skráním,

jež první nakloní se k veršm tm,
jsem psal to k vli. Žena zázrakem

zná zvrátit dlouhých hokých rok dílo . .

.

Pt, deset ti jich srdce otrávilo —
a pijde jedna — a je požehnáním ! . .

.

9?
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SONET svatební.
Panu a paní H.

M] sonet, jenž m-i te tak slouží ile,

že provede, než co si pomyslím,

vzal dneska frak a rukaviky bílé,

pár rží a už letí s páním mým.

A pedstupuje ped Vás této chvíle,

šoup nohou vzad, zvd ruku k adrm svým,

a skloniv hlavu k zemi ušlechtile

otvírá ústa k slovm nadšeným

:

Než, co to? Mlí, trapn pokašlává,

jak hloupý školák rdí se do krvavá —
mj bože! že už všechno zapomnl!...

A ml Vám pednést pknou snšku básní,

mi kvty vinout kolem Vašich el —
te koktá jen to staré: Bute šastni!...
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SONET SARKASTICKY.

Plod hoký naší doby v plné míe
jsme my tak záhy, záhy sklidili . .

.

Nás vychovali jako za pastýe

kams do antické luzné idyly,

svt zdál se nám být jakés dobré zvíe,

jež s touhou jenom eká na chvíli,

by mohlo nám dát mléko na talíe

a vlnu, v niž bychom se zhalili . .

.

A te? Jen trpký úsmv máme te
— ne pro sebe, my žijem netené
jak otískaná, bezovocná sn —

však po tu mla, jež nemá drápy, zuby,

jež kvete, sní, svou ilusí se chlubí

tak dviv — atak zbyten...

^
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SONET K THEORII: BOJ O ŽIVOT.

Kam padne, poeto, krev tvoje kypící

a mozku tvého kus, jež zavels ve svém díle?

Komu chce kniha tvá nést vni síh'cí,

již dýchá z duše tvé to božství ušlechtilé?

Neptej se, nezkoumej! Dnes vážní kritici

dle oka napíšou cos o tom ledabyle,

z tvých verš studentík vždy láskou nyjící

si robí akrostich pro památník své milé.

Jen etná družina tch drobných literát

tvé verše popadá a zhltá v jednom chvatu

a radost pátelská jim v líci zaplane,

když vidí, že už mozek tvj se ztrácí,

že arterie tvé už dokrvácí,

že vn brzy z duše vyvane . .

.
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SPXET CYNICKY.

Oh, tenkrát naivní byla jako dít,

ten vzdušný zjev se vždy jak mlha nes —
(mám, tuším, o lom staré verše kdes

a nevím — snad jsem zbožoval ji skryt).

Však as je lotík, jenž vše krade lít

a z okradených rád si ztropí ples:

po dlouhých letech potkal jsem ji dnes

a mluvili jsme leccos spolu hbit.

A jaký dojem já si u ní schoval

dnes, nevím ; ona není zmnná,
a já pec pamt svoji opravoval

:

Ten vzdušný zjev — je zatím hubená,

ta naivnosí. — je to hloupost bez ost3^chu

.

Bodlo to v srdci . . . Ale je to k smíchu . .

.
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SONET K SOCIÁLNÍ OTÁZCE.

Je plnoc. Po vší denní námaze

zít milo v trnu, z níž vlažný van se leje.

Jak vyleštný srpek z mosaze

se msíc z modravého temna skvje.

Z dálky zní hlasy. A ráz po ráze

kdos holí v dlažbu pere, kašle, kleje;

pár muž, jimž krok iní nesnáze,

jak silhouet sbor ulicí mou spje.

Te zaletají ke mn trosky vt:

„— a chudák de se, a pán bohatí,

a žádný protest tady neplatí — —

i pán bh se v tch chudých trochu splet,

dal jim dv oi — hromy do toho! —
Vždy chudák ml by dost už jednoho!"
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. ZOLOVI.

Ty, který míníš, že jsi dobu svou

do sledních temných kout pronik chvatn,

a co jsi vidl, kresbou pravdivou

chceš podat na nelichoticím plátn,

jenž doufáš, že tou malbou strašlivou

jí memento, jí výstrahu dáš platn —
ó miste, s duší velkou, tesklivou,

jaks ideální — ^ jak znáš ji špatn!

Dnes ped obrazy tmi pbtají

jen fantasii svoji lehtají —
a tragika to vru k zoufalosti:

Soud pokrytecké tlo spolenosti

tvé jméno pibil na sloup pranýe
se znakem svého kuplíe!

J. S. Machar: Ctyl knihy sonet.
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SONET Z DVACÁTÉHO ZARI.

Dnes modré nebe rozlívá

vychladlý jakýs chabý svit,

a na se zrak tvj zadívá,

tam zdá se smutný úsmv tkvít.

Njaká bolest tesklivá

ti zane náhle hradí znít,

jak když ti v posled zakývá

kdos šátkem a chce v dálku jít . .

.

A v duchu vidíš známou ves

u prosted strom zažloutlých:

na rudý heben kostelní

se vlaštovek roj nyní snes:

jich švehol tichým krajem zní —
to louí se, než letí v jih . .

.

^
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SONET NA SKLONKU STOLETÍ.

Ta víra v lepší asy budoucnosti . .

.

Ve zmn všeho záí bez zmny
jak maják, jehož zlaté plaineny

se lijí v bou a ve tmu zoufalos.ti.

Tu lovk, když mu ráj byl zavený,

as našel ve své teskné šílenosti —
ta jako odkaz otc vznešený

jde s lidstvem od vnosti do vnosti.

Te došel k nám . . . Me naše století,

ped sebou tmu a na rtech prokletí.

Ctem záv už , , . zni otepan dost.

ne podklad ani zásvit jediný,

jen zas ta víra v lepší budoucnost —
a už i ta má znané trhliny...

V
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SONET APOSTROFA.

Múj sonete, hle, co se dje:
den pijde s chabým zásvitem

a nevh'dn a chladne kreje

si tlo šedým hábitem.

Hle, jak park pestí se! Jak skvje

se chladná rosa pažitem

!

Slyš táhlý zpv, jejž vítr pje
o emsi zašlém, dožitém , .

.

O zima je tu v jeden mih!

Mj sonete, ty dít jihu,

bu s bohem, vra se s ptáky v jih

!

Tys nesl se mnou žiti tíhu —
kdo ví, co zima nese mi?

Jdi s bohem radj s ržemi!

Z>
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SONET-EPILOG CTENARI.

Já psa!, t^s et, a jak to asto bývá,

pátelství kvítek mezi námi zkvet,

a proto sliišno, bychom slova tklivá

si pi rozchodu ekli haposled.

Ty víš, mj drahý, že už adu let

ten sonet bájené žne u nás mívá,

však velcí misti požnou všecko hned,

když pijdem my, už strništ jen zbývá.

Tož nelze klasy vzácných pravd a rad

ti na tch stránkách bujn pedkládat

a proto, prosím, kytici tu vem —

je to jen chrpa s rudým koukolem,

to krvavé v ní jen mák planý jest —
tak, jak roste podle prašných cest . .

.

^
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SONET DEDIKACNI.
]. v. SLUXOVOVI.

Kdys drobný student z dusné galerie

já nadšen ti tleskával,

tys hrál vždy reka pímé, hrdé šíje,

a mns byl každým coulem král.

A po letech nás osud svál . .

.

Vím, jevišt že celým svtem Ti je,

a jevištm svt; život vše Ti dal,

co jinak pevn v skoupé psti kryje.

Pro jméno Tvé jsem k pláatm tm spjal,

jež nacházel já, když jsem najít ždaí

pár šastných chvilek v žití, umní —

já nevím. Snad že asto ve snní
svých trpkých hodin u tebe jsem dlel,

vše z duše pál ti a vše závidl.
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SONET-PROLOG.

Sonet: Poeto, já jsem vidl z dáli,

jak v této zim mrazivé

ti život drsný, neurvalý

poslední kvty z duše rve,

jak každý po zemi se válí,

jak po nich šlapou nohy tvé —
nuž, já je vložím v herbá malý

do tchto bílých list zde . .

.

Já: Bez barvy, vn, bez svžesti —
ím mohou koho zvábiti?

Sonet: Ti, jimž as orval ratolesti,

snad pec tu vni vycítí

i svžest, kterou mívaly,

když ješt v duši zkvítaly . .

.
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SONET O MLHAVÉM RÁNU.

Zas parkem jdu. Mráz v ííce pálí,

Mha šedivá a neistá

na dvacet krok všecko halí.

Jak koule rud zlatistá

v ní zdá se toit slunce v dáli.

Sms vtví erná, bezlistá

z ní trí ven. Sníh okoralý

pod nohou chrupe. Z nejistá

a temn jaksi zalehá sem
zvon nevidné tramwa}'e.

Zde mrtvo. V snhu ernaje

se choulí havran, hledí v zem
a s resignací bije asem
v ni špinavým svým zobákem . .

.

^



60

SONET O DTECH SOUMRAKU.

erv jakýs užírá nám koen žití . .

.

A zele každé sporé nadje
nám samým zdá se už tak chorou býti,

že nevíme, že v kvt vyspje.

Cíl života se nám kams v prázdno ítí,

\šak není sil vjet v jiné koleje,

všech radostí, všech kras v tom svt sytí

jdeni hladov dál v svta peeje.

Jsme apatití s tichou zoufalosíí

a resignujem plni otravy

na každý zákmit svtlé budoucnosti.

A minulost? Tu bychom bez \'áhání

v klín nepamti vrhli mlhavý —
a každý práv prožitý den za ní...

^
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SONET O MEM OISTCI.
.Capua duch . .

.*

Griltparzer.

Nevlídno, teskno, dusno básníku

v tom sídle tžkopádné banálnosti,

jíž dýchá vše od špatných pomníku

až k ironické chrámu velebnosti.

Sta rzných titulatur, praktik

a chudák a bursián hostí,

nadut}ch hloup v gestech, jazyku,

a nikde není špetka srdenosti . .

.

Zde zaklet v jednu tichou ulici

ve píšerné a mrazné svtnici

já prožil noci... strašnou zimu svou..,

Pod okny znl mi telefonní drát

a v domu roh jsem slýchaí vítr prát

a plyn v ni házel zái žlutavou . .

.

^
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SONET O ZÁPADU SLUNCE.

Je smutná chvíle, kd3^ž tak z obzoru

kams do mlh, do tmy rudé slunce kane,

ervený písvit chví se v prostoru,

a v líc a oi ostejší mráz vane.

Ruch msta, voz, lidských hovor
zní tišeji. Sníh deštm jisker plane.

Své mrtvé snti nese nalioru

stromoví v sad. Domy zadumané

a šedé písn hledí do ulic.

Kdes pod balkonem v tmavých betanech
dlí hejno vrabc. V divném cvrlikání

se krí pod listy. Kik tvor tch
zní jako teskné slunci sbohemdání

a plachý pozdrav mrazné noci vstíc...

^



63

SONET O LÁSCE.

Ach Láska, Láska . . . Bhem mladých rok
et, psal jsem o ní verše nadšené —
eh, lovk mnoho poiibi v žití toku,

než jasn prozi oi zmámené...

Hlas jímavý má, tváe rumnné,
chod lehounký, jest elastických boku.

mušelín bílý vlá jí s ramene —
a kiiplíkou je s nevinností v oku.

Dva lidi svede, do duší jim sází

hlouposti, bol a jaro s poesií,

vede je na bál, v park i husté mlází,

najde jim místo, kde se hezky skryjí —
na Vášeí, sestru, kikne: „Poj ty sem!" -

a porouí se s pkným pukrlem . ,

.
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SONET GLOSUJICI SLOVA HALKOVA.
Kdo v zlaté slruny zahrát zná,

jej ctte víc než sebe — —

Nu, bezcenným tak básník není pec,

jak volá te sta prospcháských hlas;

jen a se s dobou srovná, bláhovec,

a svoje stesky pošle jednou k asu!

V pokoji stojí velmi vzácná vc,

hodiny, dílo rokokových as,
a když je shlédne host aeb cizinec,

tu domácí se kosou v jeho žasu!

A takto hodiny jdou všelijak

a nikdo z domu neví, ani jak

a taky na tom pranic nezáleží —

dost na nich už, že tikají, že bží

a když i stichnou nkterého dne,

též si jich nikdo valn nevšimne.

^
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SONET O SNŽIVÉM VEERU.

Zem, nebe jedna maškaráda,

ruch, šum a tepot jediný!

Sníh toí se a víí, padá

jak lehké peí z peiny.

Lamp svtlo žlutá kola spádá
do chumelivé mlžiny.

Ulicí hrd voz ada
s vílami, erty, dominy.

Naproti plane svtlem dum,
rej stín po záclonách víí

a temn duní tance šum.

Maškarní ples ... To snžné pýí
i starou zem chce obléct snad

dnes ješt v nevinnosti šat?!

'^

}. ^. tAr.:':\aí: Ciyii kniiiy sotscii
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SONET O NESMRTELNOSTI.

Umní stárne . . . marno zapírat . .

.

a rychlej, ím víc doba uhání . .

,

Homér je plíseí, Shakespeare naivní chlad,

a Byron šediny má na skráni.

Klasici Nmc nudí k zívání,

v as zemel Hugo, s Turgénva spad

už taky pel, herbáem zavání

polských i ruských romantik sklad

Tak to jde dál. Vše má zde dobu svoji,

v níž vznese vonný kvt svj do svtla.

Rostliny stonek pak jen pdu hnojí,

když pejde léto, v kterém dokvetla . .

.

A celá velkost, celá sláva jest:

mít vbec jaro a v tom jae kvést...
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SONET INTERMEZZO.

Když krahuj v ptáe dráp svj vryl,

to sotva krátce zatíká —
však je to tak zoufalý kvil,

že všecky kosti proniká.

A sonet jak by stvoen byl

pro bolestný vzkik básníka,

když cítí prchat krev svých žil,

nech hlas i v prázdnu zaniká.

Ty sonete mj trplivý,

ty neseš každý vzkik ten divý

i každou bolest duše mé —

a ta byla tak zoufalá,

že elastické nožky tvé

svou tíží asto lámala . .

.

^
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SONET O DOBRODINÍ.

Ne, neklte tm bim barbar,

kdo cist je sám, jen ten a kamenuje!

Dnes otrok koupen hrstí krejcar

a skývou chleba, které potebuje,

neb radou, protekcí, jež z rozmaru

neb z dlouhé chvíle kdos mu udluje,

kdos, jenž snad cenu tchto podar
z let svojich mladých ješt pamatuje!

Ten otrok zapiž se a vezmi kíž . .

.

Na mozku, na tle je spoután již

a kouli na noze pi každém kroku cítí —

a bda, bda mu, když zatroufá se vzpríti!

V skrá vpálí mecenáš mu kletbu nevdníka,
a svt jen k tomu : „dobe, dobe" íká. —
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SONET FATALISTICKY.

Ó neraduj se nikdy, nikdy z štstí —
to není tady naším údlem;
jen chvíle klidu právem tvojím jesti,

a to je vše, co mž ti dáti zem. —

Tvj temný Osud drží váhy v psti,

k jich jazýku zí písným zetelem —
ó neraduj se nikdy, nikdy z štstí,

jen klid tvým právem, jen klid s klidem vem

!

Na jedné váze leží štstí to,

na druhé krve, slz je rozlito,

a ob visí v písné rovnováze — —

Když prvá vzletí, a tys nco schvátil

z ní zdarma bez slz, krve, bez nesnáze —
kdo ví, ím jiný v druhou za t platil!



70

SONET METAFYSICKY.

Jsou chvíle, kdy se zdá, že stojí as,

jak zarputilá herka jankovitá.

Fadessa hrozná . . . Venku mha a mráz,

a prašný sníh kol oken se stech lítá.

Vše pusto kolem.; pusto, mrtvo v nás,

mha jakás v mozku na všecko se chytá,

kol prsou jak by vinul se nám plaz,

njaká boa tžká, obrovitá.

Minulost pouští, všecko píští mhou
a dnešek vností nám v prsou zívá . .

.

A je to hroznou jakous záhadou,

jak tato vnost, velká, šedá, divá

v tom nepostihle letném asu trysku

se vejde v nás ... v tak bídné zrnko písku



71

SONET O DOBRÝCH RADÁCH.

Po cest života výstrah je ad,

kdos šel jí, budeš je znáti:

sentence, píklady a množství rad,

jež nelenil každý ti dáti,

kdo snad krok ped tebou bolestn pad.

Tys myslil: ,,Ach, lidé zlatí,

pro mne se najde zde výjimka snad —
tohle as pro jiné platí!" —

A padneš na míst, kde oni padali,

a zoufáš na míst, kde oni zoufali —
pak chceš, jak oni, mistrovati:

máš sentence, píklady a množství rad,

dáváš je — a všude zíš na rtech hrát:

„Hm, pravda, — — však pro jiné platí.



SONET MELANCHOLICKY.

Rád v kamna zím, když uhel eavý
tam tiše plá jak zlata žhavá sms,
a mám ten pocit teskný, dumavý,

jak pi západu hledt do nebes.

A jak bych zvolna cítil u hlavy

dech známý kdys mne blažíval a kdes •

ach, to jsou žen tch známých postavy,

ty vlasy jako tenkrát voní dnes . .

.

Ó pivené vy oi milující,

ó ramena tak marn rozpínaná

a srdce dobrá a tak zašlapaná,

jste zde a zíte v hru mou zoufající

a bez výitek ruce spínáte

a lítostiv hlavou kýváte . .

.



73

SONET V DEN MÝCH NAROZENIN.

Kdys et jsi v rozechvní istém

njaký píbh prostinký

:

byls nadšen krásou, stilem místem

a zjevem mnohé hrdinky...

Dnes v knize oné Hst za listem

tvj posmch vzbouzí lehynký —
oh, osud má už zvláštní systém,

jímž znií i ty vzpomínky...

Ta celá, dlouhá minulost!

Vše, co tam plálo jako skvost,

je dneska štrk, nic, popel, sen . .

,

Pak doznáš s duší tesklivou,

že z knihy té až v dnešní den

jen bolest byla pravdivou ..

.



74

SONET DIDAKTICKY.

Z tch romantických novelet

a utopických rýmování

znáš, synu mj, as jeden kvt,

jenž prý se v ženském oku chrání.

jej poznat, synu, tvé-li pání,

pak pus se kvapem v širý svt,

(zvou „nevinnost' jej staí páni,

je modrý, hndý — všaks to et).

A najdeš-li jej, tisíci

jej zámky zavi, nedovol

jít k nmu ani msíci —

leda bys ovšem splnit zdal,

co kvt už chtívá: zlomit stvol,

vzít vni a být hozen v kal...

<^



75

SONET PRI LEKTURE.

V kamnech to huí; venku vítr vyje,

a hoká nuda do srdce se dere . .

.

a lovk zívá a se stolu bere

ty Jiráskovy dávné historie . .

.

teš . . . Hle, zde mistr dobrý v líení je

tch zimních lesíi . . . duch se za ním bere

po zmrzlém snhu ... v stromy vítr pere,

a kusy snhu smetáš se své šíje . .

.

Je temno ... dál se ztrácíš v širém hvozd,
už temní jaksi kolkolem i sníh,

tma píšerná už civí na vtvích . .

.

pták jakýs vzkik a mih se . . . je už pozd.
Ty dál. dál se ztrácíš v míst, dobé

a mizíš kdes v té hrze sob, sob . .

.



70

SONET HYMNICKY.

Bu zdráva, fráze! Tob k obti

se vznáší vdn trnáct verš mých!
Zel, neznám den ten lidské pamti,

kdys, dobrodince, prvn na svt stih!

Tys lidstva vzduch! Tmel, jímž jen držeti

lze lidskou spolenost! Stín kídel ivých

ty lidi teprv v lidi posvtí,

by nehledlo pímo zvíe z nich!

Tys mince, jež má všady dobrý zvuk,

tys lék, jenž hojí pal všech ran a muk,

tys viin duše, již nadšeným rtem

^vem láskou, pátelstvím a soucitem.

I na hrob sedáš, zkamenlý žal —
bu zdráva, v lidstvu pro lidstvo žij dál!



77

SONET VE SLOHU MODERNÍHO
„KAZATELE".

Když už t jednou stih ten osud v hnvu svém

a musil jsi se naroditi,

a ne 0,nad motýlem i lehlíým ptáetem,

však lovkem zde musíš býti

a když jen pece chceš, by snadným, lesklým snem

ti pokud možno bylo žití —
pak dám ti zdarma pár rad, jež jsem v trudu zlém

kdys draze musil zaplatiti.

2ij jenom rozumem a zašlap každý cit,

cit, to je místeko, kde mžeš rann být,

pak nechtj nalézt poesii v žití;

mj moudrost hlemýžd; bu sám a samoten

bez vzorných pátel, bez milujících žen

a v as hle odtud slušn odejíti . .

.



78

SONET O ZIMNÍ NOCI.

Ty zimní noci . . ., Ve vzpomínkách svých

zím jednu... Cesta krajinou jde cizí;

do mrazné tmy jen matn záí sníh

a v nejasnou mhu v horizontu mizí.

V zad pádí tye s drát znících pízí,

pruh svtla letí naped v kolejích;

kostnaté, erné stromy, nahé bízy,

— háj jakýs — rýsují se v závjích.

K frká ... Z njakého údolu

se asi deset žlutých oí dívá,

a k nebi ní pár tmavých topol.

Zvuk ponocného rohu táhle splývá

s tesklivým vyiím ps . . . kdes ve skále

to optuje echo zoufale . .

.



79

SONET-APOSTROFA.

My v let byli pece jiní,

vi, sonete múj rozmilý,

ty tvoje nožky v mojí síni

jen výskaly a tanily!

Víš, jak jsme naši pítelkyni,

tu Bolest, nkdy opili?

Strýc její Humor (kde je nyní?)

jak zašel k nám pak na chvíli? -

Oh, te je jinak. Šedý den

nám smutek hází do oken.

Ty sedíš zhaíen v kožichu,

nit ernou držíš potichu,

na kterou Bolest, družka má,

granáty tmavé navleká.

^



30

SONET-PARALELA.

Jsou chvíle, kdy ta bolest rozjitená

je jaksi mdlá a unavená,

kdy v neznámém se kout nitra skryje

a jako ze sna stená.

To v boji o klid pímí je . .

.

Le duše v zajetí kdes nyje.

Jak trofej tžce uloupená

je úsmv, jenž se po rtech vije.

Den jasný v zim. Blankyt istý,

sníh osluje stfíbrem místy,

vzduch prhledný a slunce plá —

však lidé chvící se a erné snti stromu,

mráz teskutý a okna zamrzlá

jsou výmluvná a smutná síafáž k tomu.



SI

SONET O NADJI.

Jsou chvíle, kdy by lovk prožít chtél

zas znovu to své zašlé živoení

a znovu jít tou cestou, kterou šel,

kde sklízel klamy, trní, utrpení . .

.

Ne proto, že ví, kde as krvácel,

kde zoufal, ne — vždy život v zakukleni

by mu zas jist na tu cestu vsel,

a on by zas mu vil bez prodlení.

Však je to rákosová nadj bludná,

jež za opornou hl mu slouží v žití,

vždy ohne se, a on ji znovu chytí,

ta šeptá mu, že kdyby znovu žil,

ten Osud, jenž je s všemi trudy u dna,

už nemá víc, co by mu v cestu sil . .

.

J. S. Míchar: tyi knihy sonetij.
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SONET O POKROKU.

Co je to pokrok? Lidstva miliony

se už tím svtem man loudali

a cestou šili krev a kletby, stony

a zoufali jen, zoufali . .

.

Co je to pokrok? Lidstva miliony

se ženou div kamsi do dáli,

krev znaí cestu, k nebesm zní stony

3 kletby, náek zoufalý.

Jen kraje kol nás pesteji se mní,
jen rychlej žijem svoje živoení

a lze nám snadnj hodit do Vnosti

víc krve, slz a stenu, zoufalosti —
a tak jsme pec dál pokroili asi

než zdlouhavé ty starodávné asy . .

.

^



88

SPNET O HÁDANCE ŽIVOTA.

Co plátno vše . . . Jen vlnobití

trud, hokost a zmar konený ...

A nad vším ní ten problém žití

jak sfinga, netvor bájený . .

.

Blah ješt, kdo moh kolem jíti

k všem záhadám tm netený

a s klidem spát a jíst a píti

a pak v sen klesnout povný!

Ten nešasten, kdo vsel s ní v sázku

a k hádance té sklonil líc —
dal netvoru své jaro, lásku,

pel života i krev svých žil,

své lepší ,,já" v ní pohrobil —
a jako diíve neví nic . .

.

^



84

SONET TRAGICKY,
KraJInž u Brandýsa.

Z rodného kraje v šípkovém kei

mladý pták po prvé vzliru si vzlet,

cvrlikal, hál se, istil si peí,

pak letl v široký, vábivý svt.

Žhne asem slunce . . . asem se peí

sinavých oblak boulivý slet...

Dny míjí . . . míjí . . . Krajem se šeí . ^.

potlukách krí se ocún kvt...

Tichounk3'm letem mlhou se nese

odraný, sestárlý, znavený pták . .

.

chce v známém hnízd pod šípkem v lese

na vždycky uzavít ztrhaný zrak , .

.

Ke pust a vítr, jak jím teskn vane,

po trnech vší hnízdo roztrhané . .

.

^



85

SONET DIALOGICKÝ.

Sonet: Chceš popsat zas ty všecky listy

jen echem svojich bolestí?

Nekynul by ti potlesk jistý

cos jiného zde provésti?

Já: Mn, sonete mj, plál cíl istý

a nebyl bych šel na scestí —
však co tu plátno? Egoisty

z nás iní vždycky neštstí . .

.

Sonet: Tvj zájem, druzi, zápal, hnv?

Já: Cim boj, ím vše to vojáku,

jejž pronikl hrot bodáku?

On ví jen, že má bolest krutou,

má dla jen k hrudi pitisknutou

a v prstech cítí vlastní krev . .

.



áo

SONET O PRVÝCH FIALKÁCH.

Muž — tlo suché, zimomivé —
má na talíi fialy,

jež ski^ehly mrazem zimy bivé

a jež skon eká zoufalý. —

Vy oi vonné, dvivé,
jež v mlhy jste se dívaly

a vštily, že teplé, snivé

už jaro táhne z povzdálí,

že pijdou zase lepší doby,

že kvty pokryjí i hroby,

že ptáci budou znovu pt —

vás stih ten prorok los trudný:

vás zniil první tulák bludný,

jenž z plátk vám tu vštbu et * .

.



S7

SONET CASOVY.

Hle, Qoby pohnuté! Tak rázn, rapidn

as dlouho neádil už v spoleno-ti lidské;

ad pán velikých v hrob hází nevlídn

a smetá ministry a strany politické,

v rum tíští mnoho pravd, jež stály solidn,

na charakter pár vrh svtlo prosaické,

fouk v bublinky mých sn, jež praskly prabídn,

a nechá stízlivt poety idylické —

On s hlavou sklonnou se dlouho hnal as vped
a ztrnul, když pak v ráz kol sebe upel hled:

Co vlekl balast, jež dávno dozrály! —

I hodil do škarp je a stanul kratince...

A letí spšn vped k zastávce do dáli,

kde choré století pracuje k hodince . .

.



38

SONET O PESIMISMU.
(Optimistm.)

Vy cítíte z tch našich verš chvt

tmu s hokostí a bídu se stenem,

2 nich život iní etzem vám bd,

a hrob jen kmitá smírným plamenem —

je pravda. Ale luzný velký svt

z nás každý pece nosí v nitru svém

a každý z nás by krví platif hned,

by moh jej dáti lidstvu údlem.

A trpce,, trpce každý z nás to cítí,

jak svtu tornu podobá se v mále

ta mizérie, již vy zvete žití,

a trpcej tím, že každým novým dnem

svt našich niter ona vytrvale

nám bombarduje smíchem, kamenem.

^



a9

SONET ODPOV
pro mou .neznámou ctitelku *.

O máte pravdu: ironií jen

je celé naše zemské živobytí;

my štstí chcem, a ono báj a sen,

my chceme klid a máme vlnobití.

O máte pravdu : náš duch utvoen

už tak, že z rží vždy jen trny cítí

a rozoumek jen, pkn obmezen,

mní, že zde možno jenom rže vzíti.

A v opak zas — i v tom snad pravdu máte

ím vtší duch, tím cítí hroznji,

jak bolí tato disonance rmutná —

Ach, theorie vaše, dít zlaté,

zní pkn tak — však vte radji,

že v praxi po ertech to hoce chutná.
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SONET NA PAMÁTKU MARIE P...

Tak dokonala . . . Tmavé oi ty

studená víka na vždy uzavela . .

.

Te hrob má asi snhem pokrytý,

a ona pec jen kvty ráda mla.

O kde jsou šfastné dávné roky ty,

kdy horovala pro ni škola celá,

kdy každý byl jak ohnm politý,

na koho ona man pohledla!

Vlas její dotýkal se ostrých ramínek

(tak byla hubená), v nm mla hebínek,

jí bylo deset let. My k vli dojmu vždycky

hvízdali ped ní vážn elegicky

árie z „Angot", jež jsme dobe znali,

neb tenkráte je kolovrátky hrály . .

.

^



91

SONET O STARÝCH LIDECH.

V té tvái starých lidí vždycky leží

klid, íicho, tklivý s minulostí smír,

jako když v podveerní kraje snží

nadhvzdný, bílý, lehký pýr.

Je výsledek to života? Hm, stží.

Jak nás, je stopil život ve svj vír.

Je jas to duše? Oh, jak v staré vži

jim v lebce sedí též as netopýr . .

.

Jednoho starce tázal jsem se kdys. —
,,Je život zlý," rek jenom, „my už žili"

a významn si pohladil vlas bílý . .

.

My žili už! V tom vše. Co z tváí svítí,

tof odlesk ehos píštího. To rys

píštího štstí .... Ovšem ne už žití.

^
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SONET O FÁTU MÝCH KNIH.

Mé umní mi leccos dalo v dar

na rzných místech a za rzných chvil,

a již je tomu hezká ada jar,

kdy po prvé jsem celou sloku svil . .

.

Já v žití trpl — a jen verši žil.

Ma bolest, láska, duše mojí žár,

mé isté „já", mé všecko, ím jsem byl,

vždy bralo, bere na se verš tvar.

2ár, bolest, lásku, všecko, ím te jsem,

mj nakladatel zavel v stolku svém

a zkíživ ruce eká toho dne,

až pes mou hlavu pežene se as,

v mou bolest, lásku, sedne plíse, mráz

a duše žár až hezky vystydne . .

.

^



93

SONET-APOSTROFA.

Bu zdráva, noci hluboká a tmavá,

tys nejvtší dar, daný v žití nám

!

Tvj mír hned padne, když den dokonává

kdes v rudé mze, až k srdce hlubinám.

Pak zá tvých hvzd nám chvilku snéní dává

a stiší klidem, který sídlí tam,

pak, prochví-li nás lásky chvíle žhavá,

jsme, vdní jí — ta nemže být klam.

Pak skanou na nás upomínky rojem,

jsou bez trpkosti, marných rozželen,

a je v nich vn, je v nich odpuštní.

A v posled znaveným nám žití bojem

na hodin pár dáš tlem, duší vlát

to, co nám vn smrt dá jedenkrát...



94

SONET PRO MOU ZENU.

Kéž bych dnes moh zde místo sonetu

tvou zlatou hlavu podat v této chvíli

v mistrovsky vrném, živém portrétu,

jak se tak s duší v oku ke mn chýlí,

a pár tch slov, jež chví ti na retu

a ten tvj smích, tak dtsky rozpustilý,

tvíij vonný dech a žert, jenž v peletu

se snáší pes tvých zoubeku ad bílý . .

.

Jen proto, bude-li kdo nkdy snad

mé verše íst a pak se man ptát,

jak moh jsem nést pec to své hrozné žití —

by zlatá hlava, duše v šedém oku,

tvj hlas, dech, žert a smích ve hluném toku

mu mohly za mne dobe odvtiti . .

.



95

SONET PSANÝ POD SVINUTOU VLAJKOU.
píteli EMILU PRINCOVI.

Mj hochu, lovk rychle šosatí;

hle, i svým veršm njak s bohem dávám,

je smšnc mi už rýmy chytati

a tžko v sloku vpíst, ím v duši plávám.

Já leccos utrh žití souvratí,

já leckams — eh, zas dojemným se stávám;

co jiní píší, lip je ítati,

tu, pochválím i rád se z duše smávám.

Když vítr venku dere snžné peí,

íst milo verše v teple po veei
a odfukovat tabákový dým —

a finty na tenáe nalézat,

jichž lovk užíval sám kdys tak rád,

a úsmvem se usmát augurským . .

.



96

SONET S POHÁDKOVÝM NÁTREM.

iMn íkávala bába šedivá,

že místo zná, kde štstí pebývá,

že kol je park, že všude smích a ples

a luzná hudba k uchu zaznívá.,.

V snu, verších, lásce — v em, už nevím dnes -

kýs dobrý bh m v park jakýsi nes,

a k dveím, kde se tlaí víivá

a nesetná a pestrá lidstva sms.

A na ty dvee já jsem zaklepal

— vím do dnes, jak mi srdce zabušilo —
a z vnit znl smích — a nikdo neek: „dál!.

V snu, verších, lásce — dnes už nevím, v em,
a moudrá bába tlí už pod drnem —
A nevím kdy — jen vím, že už to bylo . ,

.



97

SONET-PLAOIAT.
o blbém Emanu.

On narodil se, Emanem byl ktn,
rošt, jako dít jednou nkam spad

a zblb a jako hoch pak každý den

hnal stádo na koberec vesských lad.

Tam prý se díval na oblaka rád,

snil — jednou — nefasti den pro nj ten —
pruskému vojsku v hrubé ruce pad,

nmecky neznal — a byl zastelen . .

.

Tak, prosím, zní ta jedna z historií,

jež k tenái jdou s pravdou v štítu svém.

A slzu, jež se z oka jeho dere,

jak poukázku na vavín si bere

básnický šíbal. Místo poesií

tenáe lapil holým malérem.

J. S. Machar: Ctyrl knihy sonef.



98

SONET O ESKÉ KRITICE.

,,To všecko tady bylo již"

je refrén našich líritik,

jejž zapjí už ze zvyku

ti na všecko, piš si, co piš.

Krom toho ovšem uslyšíš

njakou vtipnou praktiku —
ó vtipy našich kritik

jsou duchaplný nanejvýš.

A lovk bez vší pochyby'

už nad verši by dlal kíž

a zhnusil si je psát i íst,

tím kdyby nebyl svat jist,

tch op pana Akiby

že u nás bylo též dost již! —
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SONET O moderní POESII.
JOS. KUCHAOVI.

Je navždy pry ta doba Iliad

a tragedie, z které velkost vane —
už není asu v takém slohu psát

a není chuti peíst si to psané;

k nim doba nemž ani rek dát,

a velkých látek dost v ní bouí, plane —
však to se tíští na atom ad,
jenž jako jiskry v mlhovinu kane.

A má-li nyní perut tvj duch,

nech vzletí v tento zamlžený vzduch

a schytá záivý ten jiskromet,

než zapadá jak chladný popel v svt.

Svi lidstvu, sob okamžik pár,

pak skrá slož klidn v lno erných mar.
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SONET BEZNOVÝ.

Vzduch cist je, jasný. Okna nití

se slnícími plochami.

V ulicích proudí ruch a žití

svžími znova vlnami.

A v parku hndá tráva svítí

již zelenými špikami,

na pšinách se vlhkost tpytí

a pestí dli s chvami.

Oh, všední thema! Pár tch kras

pec chladná jese sfoukne zas,

to otepané -- — Pro však sám

též emus v nitru naslouchám,

kde celý den dnes slyším znít:

Ach žít, ach znovu zase žít ! , .

.

^
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RODINNÉ PORTRÉTY.

I.

Portrét ženiny matk)'.

Znám obraz její jako díviny

:

Vlas její v kroužkách po skráních se vije,

jí v oích tmí se vábné hlubiny,

a snhem svítí bílá její šíje.

as s hlavy té vzal žold už povinný —
než te v ní cosi vznešeného žije

:

má hrdý výraz oné rytiny,

z níž zírá na t Marje Terezie.

Z tch vážných oí pohled proletí

tvé nitro, že se musíš zachvti,

však pi tom zíŠ v nich dávné kouzlo plát,

a když ti shora kmitne šedý vlas,

tu plaše mníš, že Její Majestát

se ráil jen dát napudrovat as . .

.
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II.

Portrét mé matky.

Vlas do dnes erný stará paní má
a svží šíj jak dívka ve kvtu —
však žalné roky hledí oima,
v nichž lesk chví vybledlého sametu.

Na rtech má úsmv, úsmv podzima,

ten tklivý, lehký zbytek po letu —
však chvilkou zachví tahy jejíma

i hoký stín — jen zachví— však je tu.

A stará paní dvakrát za msíc
mi pošle aršík svého švabachu,

kde o mou ženu tone ve strachu.

U kamen sedí za tch metelic

ve staré židle mkkém lenochu,

te Jiráska a plete punochu . .

.
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SONET EPILOG.

Sonete, s bohem ! Vtry vlají

ty jarní, hluné, dumavé,

na stromech, keích vylézají

pupeny v rojích zvdavé —

A tob, tenái, a dají

te ptáci, kvty voavé
epilog krasší, než jímž mají

se louit verše zimavé.

Bu s bohem ! . . . Zem v lesku leží

jak pršelo by zlato dnes . .

.

Zem po zim je brzy svží . .

.

A vstává smavá, zdravá zticha

a k velké hymn prolog dýchá . .

.

Za pár dní zane kvést už bez . .

.

^





KNIHA TETÍ

JARNÍ SONETY
(PSÁNY NA JAE 1892)
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SONET DEDIKACNI.
JAR. VRCHLICKÉMU.

Zasvtit chtl jsem Ti kus práce nadšené,

píteli; miste, brate milovaný —
však kvapem letí as, a plány jsou zas plány —
dnes vezmi sporý vdk té knížky hubené.

Sonety . . . Psals je též. To Tvé jsou vytesány

z mramoru, žuly. Hrdé, vznešené.

jak staré msto; na ty dómy, brány,

paláce záí slunce plamenné.

Co já Ti dávám, jest pár vili

v tom lehkém slohu moderním
na horském chladném úpatí —

v nich lovk prodlí snad pár chvil —
však za as rád dá s bohem jim

a v msto to se nevrátí , .

.

^
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SONET-PROLOG.

„Tak, jarní verše? Co s tím tretem?

Ten otepaný obsah znám , .

.

vše šperkováno sluncem, kvtem —
kam chce s tím tenhle lovk — kam?"

Tak bouí tená mj as letem,

já, vinník, pohnut naslouchám —
a — co kdys Pilát moudrým retem

dl — šeptám také plaše sám

:

„Co psal jsem, psal jsem." — V synu Mus
vždy vzí pantheismu kus

a s jarem vždy už divá krev

se rázem vžene do všech cev,

a lovk jda s ním krok co krok

na papír hodí vždy pár slok . .

.
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SONET Z POPELENÍ STEDY.

Den sychraW je . . . Kam jen oko zví,

plá holá teskné hledí do výšky;

sníh zaernalý leží v závtí
jak popelec ve vráskách híšnice.

Zem v hndém há\u staré jeptišky

ped písným nebem iní pokání,

jí z oí kanou slzy na líce,

leb ostihanou stranou uklání . .

.

Ó nebe, nev této koket!

Vše nastrojila už ta zchytralá,

jak odpustíš, by se ti vysmála!

Jdi, podívej se stromm na snte:

v ty malé bobtnající pupeny
si skryla plesový šat zelený ! . .

.

^
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SONET NUDÍCÍHO SE LOVKA.

Vše je tak staré, opotebované,

kam lovk okem jenom zavadí . .

.

Šedivá nuda ze všech kout vane,

a tou se vru život nesladí.

Nadšení, verše, cíl, kam lidstvo plane,

i fráze s prázdným stínem v pozadí,

finesy, jindy pkn pilované,

i vtip i slzy — všecko provádí

své kotrmelce nejapn a mdle

a stae, stae . . . lovk v zoufalosti

s hazardní touhou ždá už budoucnosti:

A niemné, a jedovaté, zlé

bez jasu, harmonie, bez všeho —
jen a zas pijde nco nového ! . .

.
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SONET O BACILECH BOLESTI.

Tou první bolestí, jež kdysi padla v svt,

je otráveno do dnes lidstvo celé

:

v tlískách drobných zala vzduchem chvt
a do zem se vpila ješt velé.

lovk ji vdýchal, hnízdila mu v tle,

kde našla pdu... vzrostla v moe bd;
a prosytila hlínu zem cele —
a v plodech svých ji zem vrací zpt.

Ta miasmata dávných utrpení

my zddili — a vzdechem, slzou, rtem

je množíme pro píští pokolení — —

Bez konce, bez cíle v zoufalém pedurení
v svém vzduchu zkaženém ta otrávená zem
jak hvzda proklatc se šine etherem . .

.
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SONET O OVOCI POZNÁNÍ.

Neplodným kriticismem sebe, svta

a plni nárok jsme zali žít —
a probili tak svoje mladá léta

i bujný vlas. A chuas cit

byí harlekýnem, kozelce jenž metá,

jak rozumu se zráí poruit,

krev švadla nám — však rozum, rozum zkvetá

a na vše strany umí vážn zít.

A život jde ... i pišlo útování.

Výsledek pkný : Rozum z nenadání

stah trpce rty a v hoký vypuk smích

a chechtá, se a povykuje, skáe.

Harlekýn za to okamžit ztich

a ruce lomí v koutku kdes a pláe...

^
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SONET O BÍD ŽIVOTA.

Ta bída života by nebyla tak zlá

— zvyk dovede zde mnoho zkoeniti

a renomovaný Cas rány sešívá

a v torb své vždy dost má jehel, nití —

— a chvilkou kmitne i v ní trochu pozlátka,

jež prostou duši mže rozechvíti,

a chvilkou padne i do srdce pohádka,

v níž zpívá pták a voní kvítí —

Ach, bídu života by lovk nesl snadno —
však ten duch vlastní, zpurný, zžíravý

do všeho vlije hoké otravy,

ta prolne vším a klesá k žití na dno . .

.

Zvyk bez moci tu stojí zmámený,

a doktor Cas jen krí rameny ...

J. S. Machar: tyi knihy sonet.
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SONET O KRÁLI SALAMOUNU.

a rázem zas mu hokost jakás skrytá

prosákla krví... Mrzut, stísnný

vstal s tuhých ader . . . žhavá Sulamita

jej hndými rve marn rameny . .

.

Zí z okna ven . . . ze jedna šed kmitá

do iré tmy — to chrám ten vznešený,

jejž postavil? O jasnj nad ním svitá

nejmenší hvzda ! . . . Bílé plameny

ve vné výši, svtla neznámá,

vy steré oi, ím je ped váma
ten jeho chrám, ta jeho chlouba, sláva?

Cím íš a moudrost? Cím on sám je? Cím?

Cit nicoty jej spjal — a svíce pinést dává

a píše v papyrus své : Hevel hevelim . .

,



115

SONET O „r

Hle árka zkroucená jak drobný plaz,

když zatknout kams zoubek svj pílí —
to znak té píšery, jež nií nás

i všechny, kdož ped námi byli.

Po nebi, po zemi zní její hlas,

v tvém nitru chví, volá, kvílí —
sta a sta hlav má, jednu jí sraz,

deset jich vzroste tam v chvíli.

2iví se mozkem a krví av bdním,
úzkostí, potem a zoufalým chtním —
a z trosek svta \zpne se jednou v ráz

jak zkroucený, obrovský, nezsycený Dlaz

v atomech zem, popeli našich tl,

jak by se dál cos v etheru ptát chtl . .

.

^
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f SONET PSANÝ V MÉ BIBLIOTÉCE.

Ne kletby a ne plá, jak v mladých dnech

jsme zvykh' íst u pán romantik:
podivný smutek z moderních vlá knh
bez jedné slzy, jediného vzkiku.

Je to jak tichý, odmený vzdech,

jenž v posled vane ze rt muedník,
když po vzdorech a marných zápasech

ždá s resignací píštích okamžik.

Já žehnám mu: jsou chvíle, kdy nás schvátí

cit zoufalého prázdna . . . Naslouchati

tu zane lovk s dechem zatajeným

:

a již ten smutek vanem odmeným
vlá k duši se všech stran ... a lovk skorém

jásá, že není sám — že trpíme zde sborem . .

.
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SONET O PÍTELI PRO PÍTELE.

Miij pítel, který v našem umní
vždy lpí na theorii ctihodné,

(on ješt, básníka než ocení,

zda génij to, i talent rozhodne).

mní, že prý tená hledá pi teni

jen dojem krásy divné, lahodné

(a má hned jakýchs formul spletení,

vždy k lapení prý krásy za vhodné).

Ne krásu, píteli, tvj tená hledá sebe,

to „já" své v díle tvém; — a nkdy autora,

pak ale propuká v nm váše netvora,

pak z každé rádeky krev tvoji chtiv sírebc.

tvé city pohltá — a v posled z plných plic

ti ráí vytýkat — žes toho nedal víc!
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SONET O ŽIVOTE A SMRTÍ.

Smri nebere zde mnoho — ten život bere víc

Ze staršího sonetu.

Mé klas}^ hezky zráiy, vzduch istý kol se chvl,

a chrpy blýštly svou jasnou ranní rosou —
nezvaný seká, Život, v lán mého žití šel

a chrpy pošlapal svo'"u nohou hrubou bosou.

í do zrajících klas vjel naostenou kosou,

je na svou káru vrhal a sprostou píse pl —
a rozhled se . . . a smíchem tvá zkivil tuponosou

a zapálil si dýmku a s károu dále je! . .

.

Jde po strništi dívka. Má vlídný erný zrak.

má v ernomodrém vlase vetknutý rudý mák
a zástrku má tmavou, kam vrhá chvílemi

jen ze soustrasti jakés lítostivé

klas pišlápnutý, kvty položivé,

jež drsný seká nechal na zemi . .

.
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SONET MYŠLENY CESKYM TENÁEM.

Ty jarní slunce, jedno je mi žeí —
a nejen mn, i srdci mnohých pátel:

Ty vylákáš ven roje brouk, vel,

zv zem, ptactvo nebes do své dílny —

ío v poádku. Však v lesku tvojich stel

Zii humna vyjde eský cestovatel

a žel, ó žel a tikrát ješt žel —
pak cestopisec navrací se sdílný

a vtipný. Poví vše, co jed, pil, snil,

co myslil, mluvil, s kým se spátelil —
vše plno blesk, nápad a ducha . .

.

Tvým teplem, slunce, nech kopiva hluchá

i rulík, blín se v akord jara vmísí —
však pro nám plodíš též ty cestopisy!
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SONET PRO MÉ KOREKTNÍ SUDIE.

jsou lidé v dálné vlasti mé,

jichž mluvení jde nad zlato:

když nkolik slok zrobíme,

nám vytknou vždycky to a to,

že dýchavin kulhá to,

že Homér v rýmech zadíme —
nu, celkem, dle nich pojato,

my hezky na tom stojíme . .

.

Mj sonete, ty víš a znáš,

že jeden laur je vždycky náš,

laur pravdy hoký ... A v as zlý

jsm€ pec jen nco dovedli

i mužem snad te právo mít,

si také nco dovolit . .

.

<^
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SONET ZA DUBNOVÉHO SPLEENU.

Škaredý den. Kapky dešt kanou

jednotvárn v oken tabule . .

.

venku leží na všem šedá tíha ...

šedá tíha v duši ztrnulé . .

.

Pustý chodník ... Na zdi rohu míhá

odtrhla se rudá cedule . .

.

Každý deštník naklonný stranou

mníš být hlavou houby nadulé . .

.

Vlhk)>m vzduchem po tvé jizb v let

pustila se moucha _— posel jara

a 2 dnu loských upomínka stará —

cílí v okno, bzuí; — nazpt padá,

chvilku istí hlavu, kídla, záda

a zas do skla — a zas padá zpt...
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SONET O ZÁPADU SLUNCE V PRATERU.

Jak b}^ v alej odlesk vlít

dalekého požáru
;

zlatí se jím strom ada,

plochy erných koár,

v nm se vlní promenáda,

blýskne pimhouený hled,

špika hole, šperku kmit,

hedváb dámských toalet.

Dálný západ jeden nach.

Zržovlý zlatý prach

chví tam kolem holých vrb.

Nade hlavou v nebesku

bílý, mdlý a bez lesku

msíc tkví co malý srp . .

.
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SONET-INTERMEZZO.

jak psal to Adam ? . . . Dožit se té tchy,

by vnik zpv jeho pod slamné stechy

a veer pi louovém plameni

by tšil, osvžoval jeho Lechy? . .

.

Ó Mickiewiczi, kletbou umni
je populárnost; ta je promní
v cos banálního . . . (Pak v svém nadšení

jsi ovšem neznal naše drahé Cechy!)

Já (smím-li zde te své ,,já" položit

po jmene tvojím^) ml bych tak jen rád

pt, deset dušiek, jež tly by moje díla,

a každá aby aspo pochopila

jen ívrlku toho, co jsem do nich klad

a co by slušn mohla pochopit...
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SONET O MOTÝLECH.

Zda jsi nkdy v lese zel

velké erné motýly?
— Sametový lesklý pel

chvje se jim na kídlech —

Lapils koho z tvor tch
v jejich hravém peletu?

Pohladil jsi na chvíli

kouzlo toho sametu? —

Bídné žití; smutné dnj...

Všecky nesplnné sny

krev nám pijí, nií nás!

A když se nám splní v ráa,

zbudou nám z nich za chvíli

bez sametu, lesklých krás

odení ti motýli . .

.
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SONET EROTICKY.

Má zlatovlásko, už zas kvten je tu . .

.

Ach as té divné srdce pohádky,

té trýzn, plesu, hlouposti a tret —
a pec je teskno zít v ni nazpátky . .

.

Kde je ta skínka? V ní pár suchých kvt,
tvé hsty ... máj našich památky . .

.

Poj, budem zít v n s tahem kolem ret,

jak zbožné duše v svaté ostatky!

Zde staré verše 1 . . . Jak jsem v let se dával

kams v širé poušt, k hvzdám na nebe

a k emu jsem t všemu pirovnával!...

Jsme stízliví dnes . . . íms mi radu let,

dnes bych už vzletn íci nedoved —
jen tuším, ím bych byl tu bez tebe!...

^
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SONET O^CERNEM SNU.

Te v pokoj padá záe ervánková.

Je chvíle, kdy se na vše vzpomene . .

,

Na stnách visí ,,Vojna" Groítgerova,

ty vzdechy tžké, vzkiky plamenné.

A bledá, štíhlá, rusovlasá vdova

zí na to nebe zakrvácené . .

.

zí jakous plá kdes v dáli od domova,

ev bitvy . . . tlo kr\n' zbrocené . .

.

Už není slz . . . Už jen se suše stená . .

.

A na klavír se vrhá se vzlykem

— ten stal se duše její jazykem —

a hraje „Marche funebre" od Chopina,

to hmivé requiem všech lidských bd -

to jest jí modlitbou i kletbou te . .

.

^
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SONET IN MEMORIAM ŽIJÍCÍHO.

Zmizel z našich ad . . . Kdys s námi v závodu

nejlepší svou hivnu chtl dát národu,

názory psát krví chtl mu poctivé

na boha, svt, srdce, lidstvo, pírodu.

Ale prohled v as ... Z nás slepých nejdíve . .

.

(Že je národ dít skromné, stízlivé:

když už nutno míti takou úrodu,

tož chce verše zvonivé pro dušiky citlivé.

Poet ten pak ovšem o kus lauru rvát

musí s frazisty se, lotry, dryáník\,

kteí cerberují národu kol vrat — -— —

)

Zmizel z našich ad . . . Chopil hmatem smlým
laur si lepší, idší . . . Nechal poetiky

a je pevným mužem, charakterem celým . .

.
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SONET O NEZBYTNÝCH MILUJÍCÍCH,

Jdou zelenavým svtlem pšiny,

jež habrovím kams dol k vod vede;

den svží, modrý nádech krajiny —
nic kol jich pohled vábit nedovede^

Jdou harmonicky. Jejich e vsak pede
boj nenápadný, zápas jediný:

pomlka — slovo, vzdech, jenž se rtii sjede

vše míeno je v soka slabiny.

Ví každý: kdo z nich opanuje pole,

má koist — povolného otroka,

té morálce se uí v lásky škole . .

.

A chvilkou pohlednou si do oka

a velhou nžnost do pohledu toho —
však tajn zrak ten pátrá: Nuž, kdos koho?.
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SONET V MÁJOVÉM PLEIN-AIRU,

Z té jasné isté klenby padá

dnes na zem barva modravá , .

.

je v pruhách vzduchu, modi lada,

lán svtle, meze do tmavá.

I bílých švestek dlouhá ada
u cesty v modro zahrává,

a v silnice prach šedý skládá

se mod ta jemná, míhavá.

A s hry kolmo nad hlavou

zíš lít se sprchu sžíhavou,

atomky zlata blýskající,

ty v modravý ten nádech chví,

lán hltá je, mez, švestkoví

a prach je pije na silnici . .

.

^

J S. Machar; tyi knihy sonet.
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SONET PO DEŠTÍ.

To nebyl déš, — to parfum zdravý

pokropil požehnanou zem;

jdeš mokrou mezí ... v lístkách trávy,

po klasech visí kolkolem.

V nm voní douška, z dálky sem

bez, stemcha intensivn zdraví,

i prsti zápach pronika\^

i epky dech se chvje v nm . .

.

Sám zdáš se náhle prosycený

tou vní . . . chvje suchopárem

tvé duše... padla do krve...

A man myslíš na rty ženy,

jež líbals prvním istým žárem

v svých mladých letech po prvé .

.
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SONET O DEFINICI MODERNÍ POESIE.

Slzavý píbh, reci, králové,

historky staré vbité v nové sloky

a fráse velkohubé, jalové,

jež na kothurnech velkými jdou kioky,

i satani a sešlí áblové,

jak známi byli ped dávnými roky,

i lesklá slova, kouzlo lýmové,

závratných metafor a verš skoky —

poesis není, — Co je poesií?

To kdyby známo, stavli by as

už praktikové na ni fabriky.

Ta cítí se jen. V nás je, kolem nás —
a hne-li se dech její veliký,

cit, srdce, rozum se ji stejn spíjí...
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SONET O NOCI KVTNOVÉ NEDLE.

Hluk doznl smíchu, výkik
tch rozjaených lidí. Chvilkou jen

hmí koár, mizí ve mžiku

s tesavým svtlem svojich svítilen.

Jak lesklé hlavy bílých špendlík,

jimiž kus nebe kams je pipevnn,
se jiskí hvzdy. V dlažbu chodníku,

v skla oken dom, v šedou barvu stn

plyn hází žlutý svit. Vzduch prováíý

je svžím chladem. Z dálky sem
tak intensivn voní akáty.

Te polohlasn své ti tony lká

kdes ze sna uvznná kepelka,

a ticho zas . . . Plá nebe . . . Dímá zem .

.

^
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SONET bizarní.

Mn protiven jsi, bílý msíci,

s tou hloup sentimentální svou tváí,

strašidlo hvzdné, vn bloudící,

ty nepohbený mrtvý samotái!

Prý milují t ješt básníci —
oh, ti snad, již též cizím svtlem záí,

prý tšíš duše láskou nyjící —
tos pravý symbol, mnící se lhái!

Já nenávidím tebe. V jizbu mou
ty záíš záí sinou, studenou,

v té chví cos jak puch dálné mrtvoly —

ó já bych strh tu tvá tvou civící

a pohodil jí ve prach v ulici

k he drobným dtem, když jdou ze školy!
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SONET DEDIKOVANÝ SLUNCI.

Ty vný ohni, mže, smí-li z dáli

zalétnout k tob chabých verš pár —
vpij je, jak z kvt, které rozpukaly,

si vpíjíš vni v pruhu svtlých par!

Mé verše též jen ve tvém teple zrály,

má duše trpkost, tys jim dalo žár,

já dal svou krev, tvé blesky život daly

a dech a tep v tch mrb/ých liter tvar.

Sám žiji tebou. Všecko, ím zde jsem,

je z tebe, tvé. Jsem jedním paprskem,

jenž z tebe kmit a padne kams v kout šerý.

A šedou vnost, ether, hvzdné vlnobití,

zem, na ní vše, co jen se zove žití,

pronikl a žil v žití efemery!. .
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SONET NA ADRESU NAŠÍ KLERIKÁLNÍ
KRITIKY.

Parasiti boha, když soud jízlivý

nad tou naší prací náhle vykiknete;

lovk nezlobí se, jen se podiví

a s úžasem ptá se: Co tu ješt chcete?

Tak vy tedy dosud v systém šedivý

vci božské, lidské vytrvale cpete?

Zchytte už jak hadi! Cas jde boulivý,

pi svých plných hrncích moude umlknte! —

Za sebe pak dím vám : Váš bh lepší je,

než jej vaše vzteklé slovo zjevuje:

Nezmžete ped ním svými soudy všemi,

kletbami i hromem lživé morálky,

by mi jednou nedal koutek v svojí zemi

a nenechal nad mnou rst své fialky!
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SONET PRO ZAKY STEDNÍCH ŠKOL.

Mj synu, hle, zde každá vc
svj líc i rub vždy muoí mít:

bh neobsáhlý je — a pec
je v tenký katechismus vbit!

Hle poesii! Cos to pec,

co lovk cítí chvít jen, hmít —
však z esthetik je tady klec,

kde mní ji celou, celou mít!

Mj synu, kletbou je ten rub:

má poesie jej i bh,
— los smutný velkých vcí všech —

ty touže po nich, nebu hlup:

je najde všude, vždy tvj duch —
>en ne v tch kletých systémech!
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SONET O ROMANTICE CITU.

Vždy je v nás kout, kde cosi žije,

cc pe. tálo už v žití žít,

ku? jal.és di\'né poesie,

jíž nelze slovy vyslovit.

Jen Chopinova melodie

jí umí tesknit, dunt, hmít —
a lovk v dlan elo skryje

a pál by si tak pi ní mít . .

.

A musí ji hrát ruka ženy,

jež peklem žixota už šla,

a den být chmurný zamraený,

pln vn pokoj záhadné,

již dýchá rže žlut mdlá,

než ve váse kdes uvadne . .

.

^
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SONET NA STARÉM HBITOV.

Tužku, papír — usedám na zvtralé kameny . .

.

Pár skivan nad hlavou kdes spje k modré výši,

vzduchem chví a proniká jejich výskot nadšený,

lovk ho sic neposlouchá, ale pec slyší ,^..

Co tu kvt rozseto na každý rov zelený!

Co tu lesku, barev hrá... všecky vní dýší!

Piveš oi . . . Jaro zíš, zhalené v háv zlacený

ješt jeden plný klín nese v hrob íši . .

.

Už ty kvty padají . . . cosi chví ti adrama,
jakás bolest pohbená . . . sáh bys v klín ten rukama,

vzal tam pdtud plnou hrst,, hodil si ji do prsou —

saháš, saháš... sáhneš na hrob — usmješ se trošinku

pl nad naivním tím jarem, pl nad divnou touhou svou

Blázínku — díš polohlasn trochu trpce—blázínku ...
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SONET CASOVY.

Je doba thotná . . . Cos v ln tvoí —
však nikdo neví, co z té vyjde sluje . .

.

Bolestn, tžce ona oddychuje

a chvilkou vše kol sebe trhá, boí . .

.

Uenci, doktoi a profesoi

po celém svt nyní touhou hoí
jí pomoci — a vše si popil uje,

recepty píše, léky pipravuje —

Oh, theorie! Už i mládež zlatá

k té hodince jí asistovat chvátá

a chce zde hráti úlohu sage femme —

Ten vztek, jímž zrudnou starým, mladým šíje,

až ráí slehnout konen madame —
že nešel porod dle jich theorie!
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SONET ZA ERVNOVÉHO POLEDNE,

Žár, všude žár . . . Proud ohne bije

do tvého shr}^ temene,

a z dola asfalt dlažby pálí

jak pláty plotny zžhavené.

A zem tiše žár ten pije . .

.

V sen líný kol se domy halí,

jich jalousie spuštné

jsou jako oi zavené.

Dým klesá k zemi . . . Vzduchem chvít

zíš žhavé pruhy . . . Mrtvý klid

je v ulici . . . Jen jako kmit

jí steli erná vlaštovice

a druhá . . . Ob ševelíce

plkruhem švihnou pod blankyt ...

9?
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SONET PRO MLADÉHO BÁSNÍKA.

Na rozcestí, jak starý Herkul kdys

— bh odpus mi ten píklad odraný —
te stojíš ty. Dvé cest ped sebou viz

a vol: Ta prvá prostranný

je pruh. Bez boje, ba i bez rány

jí pjdeš. Plna. Jdi, jak šlo se kdys,

jak druzí jdou. Máš potlesk všestranný,

pych národa, ítanek zdoba tys —

jsi slavný muž.

Ta druhá cesta — ne,

to není cesta, jakýs divý sráz,

jdeš vzhru, možno, že tam srazíš vaz,

jdeš sám a sám . . . jen stopa zstane . .

.

Jí za vk pjdou snad ... a pak se stává dosti,

že laur tam vloží kdes na hrst tvých bílých kostí
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SONETY Z VENKOVA.

I.

CESTOU.

Mám rád ty staré topoly,

jež klátí svými vrcholy

a od císaské silnice

zí do šírého údolí!

Mám rád je z jara nejvíce,

když vtr táhlé vánice

jim v dlouhých sntích hlaholí

jak steré šumné polnice!

Když na ty snti se všech stran

se slétá chumel erných vran

a houpá se v nich sem a tam —

co dole mrakem prachovým

vz tžký s šedým plachtovím

tak zvolna jede — bh ví, kam « ..
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II.

SONET-IDYLA.

Je starý zámek; — vk náš moderní

do nho vtrhl s drsnou skuteností:

kdys luzné dámy, páni nádherní —
te bataillon vojska v sob hostí,.

Park zpustl; v šedé tni jezerni

se prává prádlo, je v ní žab též dosti . .

.

Co chodilo tu v dob veerní

kdys drobných nožek... Snní minulosti.,.

Kluk strážmistrv v ní rybky chytá dnes.

Na korek vlasu nedokav civí —
tcd bere jist — bože, to je tíha!

Na udici se pantoflíek míhá,

starik}'-. sešlý, praská samá rez —
a kluk se mu jen s indignací diví*..
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III.

SONET O LESE.

Ten šumivý les vždy jsem miloval

Kdys, hoch, jsem prolez všecka houští všade

a drozdy, datly, žluvy sledoval,

kde hnízdí as a zda už mají mladé . .

.

A pc letech les jevištm se stal

chvil, kdy se ruka kolem šíje klade,

a reí tak líbá, aniž by se ptal,

neb — s vdomím té okradené — krade . .

.

Sny . . . .pohádky . . . vše bylo kdys a kdes,

dnes patí na to okem malé víry —
vše zmizelo, jen jevišt tu, les,

a lovk vstoupá nyní v chrám ten širý,

by okál jen pod kmeny, vtvemi

a prohnal svží vzduch zas plícemi . .

.
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IV.

PORTRÉT ŠASTNÉHO LOVKA.

To jediný, jenž není žitím syt,

z tch všech, co jsem kdy v svt poznal lidí,

s mudrce klidem umí život žít

bez reflexí, z nichž otrava se klidí.

Nemluví mnoho, umí vyznait

oima, gestem, co chce, cítí, vidí,

k han i chvále umí kliden být,

má na svém dost a jiným nezávidí.

V tch oích, jež se svtu stále diví,

má celé moe modré neviny —
a v drobných lístkách teprv zoubk pár.

Je to ten jeden andlíek živý

z Raffaelovy dole Sixtiny,

ten vlevo. Synovec mj, rok je stár...

J. S. Machai ; tyi knihy soneti. 10
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V.

NA STANICI V KLADRUBECH.

Jak bezelesklý žlutý štít

je msíc v siné pole vbit,

a z dola roztrhaný lem

mu tvoí les svým obrysem.

A ze strany té hluí sem
yíivý, ostrý, žabí skeky

a je to, jak bys slyšel znít

hmot velkononích ehtaek.

Jak ostíbených plaz dvé

koleje bží u nohou , .

.

Hvizd zaleh z dálky modravé,

ti oi mžikem krvavé

tam v jakéms ohbí zamihnou . .

.

I žáby koní píseí svou

a zmlká jedna za druhou . .

.
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VI.

SONET BEZ MYŠLENKY.

Pro jen tu tužku dneska beru?

Co psát? — Vždy nechci ani psát...

Nic nemyslím . . . Nic nevím vru . .

.

A nemám eho litovat...

Jak by má duše zašla spát,

já bez ní žiju v jakéms šeru . .

.

Nic nemám, emu bych byl rád...

a nejsem mrzut ... K podveeru

se chýlí den ... byl pkný snad —
však co mi po tom?... Na nádheru

zím oblak — nu, barev sklad —

však co s tím dál ? . . . Ten asu spád

ted necítím . .

.

Což to snad chvilka jesti,

kdy dotkne se nás necítné štstí?...
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VIÍ.

Rovina do šíe, rovina do dáli,

v ní vísky s bílými chalupami,

na krajích obzoru jako by splývaly

oceán zelen s oblohy koninami.

Rozmary osudu m v kra] ten zavály . .

.

Já chtl psát hoké své epigramy
na tu moc neznámou, jež los tak zoufalý

všem dává, kdož dýší pod hvzdami . .

.

A zem ta leží zde v své tviirí síle,

ve velké práci své ... A já ji sledoval

den za dnem innou, poctivou a vrnou.

A v posled žil jsem s ní... A hoké cíle...

smutný los lidstva... náš bdný svt i mj žal

zdá se mi híkou být jen malichernou , .

,
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Vílí.

Zas blá se to podle cest,

kde švestkové zíš stromy kvést

a pod tou dlouhou alejí

jak snhu nasypáno jest,

a jak se vtve zachvjí,

ty bílé lístky snášejí

se jako sprcha drobných hvzd
a po zemi se válejí . .

.

To rubáš, jejž si nastele

k posledku Jaro veselé

a z polehounka mizí s ním . .

.

A s úsmvem svým záivým
jde Léto v luhy, pole, sad

klas, hrozen, plody nalévat . .

.

^
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SONET EPILOG.

Již Léto vláti poíná,

již žhavé proudy na zem kanou —
jde rozlouení hodina,

a knížlía odloží se sanou.

Za vytrvalost mnohostrannou

bu vzdána vdnost povinná,

ti, tenái! A ,,na shledanou!"

se k mému „s bohem" pipíná.

Ty sonete, též dojista

pij na podzim! Tak chodit ti*ochu

po listech, po stízlivém mechu!

Však s bohem. Jaro . . . Není dechu

ti postait ... A píšt, hochu,

už budu jen tvj statista . .

.



KNIHA TVRTÁ

PODZIMNÍ SONETY
(PSÁNY NA PODZIM 1892)
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SONET DEDIKACNI.
VÁCLA>.'U KRATOCHVÍLOVI.

Hle, taková ]e vdnost poet!

K nim dobrý lovk dviv chvátá

a co má v srdci, má i na retu,

a v srdci plno poctivého zlata.

Ten milý poet dá Ti v odvetu

— a tu je vdnost jeho vrchovatá! -

pochybných hokých hrstku sonet,

podzimní sklize jeho práv sžatá.

Jak málo je to — sám nejlépe vím . .

.

Však co lze jenom sklízet na podzim

a v cizí pd, vzduchu nezdravém?

A Ty, jenž jsi to všecko klíit zel

a zrát, když jsi tak vrn se mnou šel,

vem to jen všecko nyní, brate, vem!
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SONET-PROLOG.

Vera, i pedevírem ješt snad

jsem vidl nkde vlaštovici,

a dnes už podzimní a šedý chlad

se roztahuje po ulici.

Z tch oken, kde klid mrtvý v let vlád,

hlas piana zní inkající;

v kiklavých barvách tone mstský sad,

a k zemi padá listí mokvající..

Je as tu ozáených promenád,

rým zlobných, mlh, jež houstnou v šeru

a zoufanlivých podveer

a marných starých žel z marných ztrát

a litování uprchlého žití,

jež pec snad mohlo více jasu míti...
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SONET GENROVY.

Ten modrý aich — sta hrom — te ho stih

v rozkvtu síly . . . vztek a vzdor tu marný,

svlek uniformu, hluboce si vzdych,

pensisty život zaal jednotvárný.

Dni jako moe . . . každý smuten, tich,

a život jak lán poušt suchopárný;

tu jednou z rána vzrušen se zdvih,

šel, byt si najal zrovna u kasárny.

A znovu žil. Den co den v okn stával

a zíral na dvr, rekrut kde šik

byl honn v ped a v zad a v levo, v právo—

pi každé chyb zlostn pstí mával,

klel neustále, nkdy hlasn vzkik
a zídka jenom bruel: Hoši, bravo!
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SONET Z CIZINY.

Ta slova list vašich truchlivá,

ó pátelé, mám v krvi; dobe vím,

že u nás všecko dále prohnívá,

že dusíte se vzduchem morovým,

že choroba ta duší strašlivá

snad lék nemá, a snem bláhovým

už dnes je myslit, že se ukrývá

v budoucnu jiného cos — všecko vím . .

.

A pece není jedné hodiny,

kdy necítil bych míže ciziny,

kdy nechtl bych jak uvznný pták

v to bahno zpt a v ten vzduch morový,

jím potácet se, brodit všelijak

a hoekovat nad vším jako vy . .

.
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SONET ÍJNOVÝ.

Už jenom roztesknná elegie

z té zem vlá zpod šlojírových par . .

.

Uvadlá kráska ve všech koutech kryje

uvadlé kvty, památky svých jar.

A pec ta touha: dál se líbit — žije

v ní ješt; dosud neschlad nitra žár,

pestré si šerpy kolem tla vije

a do vlas si sází aster pár;

a smát se chce, jak smávala se kdysi -r-

však ve vráskách jí tuhne tento smích

a už z nich jenom soucit, soucit žádá . .

»

A ona vše to tuší as a hádá:

Sta slz vždy z rána po šatu jí visí

v probdlé teskné noci prolitých.
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SONET Z literárního ŽIVOTA
ESKÉHO.

Já zažil leccos ... V hluném slavopní

mou hlavu mnozí laurem vnili,

já vzal to klidn, nepad v opojení

a nedal zmást se ani na chvíli.

Vztek jiných, hloupost, neporozumní
mi mnohou ránu také vsadily,

já prohled je, a rány v okamžení

ranami více pro mne nebyly.

Jen jedno v kiiži moji necitlivou

vniklo a vniká: jedovatým bodem
ty tenké jehly, jež jsou mezi námi

už jaksi módou, jež i dobrý známý
v slov a písm s obratností tklivou

ti v tlo zatkne — jen tak mimochodem...
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SONET O NAŠICH VÝTENÍCÍCH.

Dv myšlenky i ti má on
a jimi renomuje

po vlastech našich jako zvon,

jenž dvma rázy duje.

Tu vbije v e je, v feuilleton,

tu v knihu rozeuje —
tak živ je z nich až v dn svých sklon

a velkým mužem sluje.

A národem pak vane žel

nad smrtí muže ctného . .

.

A zatím za nkolik jar

rýpal kdesi vzkikne pár:

Jen dv — i ti myšlenky ml —
a ty nebyly jeho!
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V sentimentálním mládí milovali

jsme podzimky a žlutých list pád,

a šedé mlh}^ které napadaly

pustnoucích do zahrad.

A te má lovk rád

to velké slunce, jež se v obzor valí

v glorii blesk, rád dn žhavých ad,
zem zžíhanou, jež pod nohama pálí.

Když podzimek te slzný krajem táhne,

mha špinavá kdy všude rozložena,

náladu oistce kde nese každý z dn —

po zlatém vín ruka ráda sáhne:

v nm je ta záe slunce uzavena,

žár ervence a blaho letních sn!

^
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SONET PRO NEVSTU.

Tak jdete, n3'ní ješt slena,

a pijdete jak milostpaní . .

.

Pak zaít má to milování,

jak snila jste, do nekonena . .

.

Pár nocí, dní ... a málo vdná
vám prosa zane: domu paní

být: kuchy, jídlo, praní

dnes, zítra a do nekonena.

A rada hokých odíkáni

a disonanní hrozné tony

v tom doživotním duetu,

vše, jak to žily ženy ony,

jež znáte se šedivou skrání

a trpkým tahem u ret . .

.

^

J. S. iMachar: tyi knihy sonetfi.
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SONET Z PROCHÁZKY.

S kaštan listy již seváty —
jak jsou ted stromy už holé!

Pár list mají jen akáty,

ty s prvním vtrem jsou dole!

Nebes pruh v šedivo rozpjatý

s mhou splývá v obzoru kole,

a pár vran s ernými paáty
drze t mí z brázd pole . .

.

Zíš v píkop u cesty do trávy:

pár sedmikrás kvítek svj krvavý

z té zelen zmrzlé vznést pídí . .

.

Nic se tu nehne, nic nešumí . .

.

Tm podzimkm lovk tak rozumí

a tak je z duše nenávidí . .

.

^
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SONET O RUZNE TRAGICE.

Nad skonem Romea a Julie

dnes steré oi slzy prolevaly . .

.

Ta tragika! tak osud zdrtí ]e —
a oni se pec tolik milovali!

A nedostali se ! . .

.

Ah, krutý je

k tm dámským citm Shakespeare zastaralý:

nuž nech ten slavný pár zas ožije,

my bychom dnes mu jiný konec dali!

Nech vezmou se! Za roky dva, ti, tyi
julie ztloustne, Romeo jen hýí
a záietnii . . . dtí mají pt —

— Fuj? — tenáko má, volá as tvj ret?

A pec. mé dít, v tomhle vcí shone

je tragika ta vtší — však jen pro n , .

.
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SONET O BÍLÉM DRAVCI.

V houpací sesli létá sem "a tam

a lín zírá v plochu jedné stny;

ten tmavý zrak, jenž jindy blesk a plam,

je šedou nudou dneska pimhoueny^

Ctla román . . . zívla . . . starý, hloupý krám

sms liter... Duch už je vším pesycený

A pec je hladov — po em, neví sám,

a pocit prázdna chví jí bezejmenný . .

.

A zívá . . . vstane . . . k zrcadlu se staví

a protáhne se , . . výraz usmívavý

jí zachví na rtech . .

.

Toho duši vem,

— jak íká Jnd — bh na milost už jen,

kdo s tygrem setká se tak v žití svém,

když dravec znudn je a pesycen!
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SONET Z VLAKU.

Vlak prolet tunelem . . . Do zadu spti

bokem svým zdá se strá tmavá.

Naznak se válí tam pár bosých dtí,

jedno z nich epicí mává . .

.

Strá letí dál a dál . . . Zakrslé sntí

stromku se zamihly . . . Kzlata hravá

kmitla se na skále . . . Obloukem letí

v zad mochny, slziky, zažloutlá tráva...

Strá náhle skoí vzad . . . Mohutný vrch

zvedá se za tebou ... V špiatou výš

— naivnost vesnické duše! —

kam jist bije hrom za bouných sprch,

ona tam mezi dv zakrslé hruše

dá Pána Krista na ervený kíž!

^
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SONET NA PRASTARÝ MOTIV.

Mám jisté jméno mezi lidmi tmi,

jež tení verš dosud opíjí;

i talent prý — jak vždycky dozná se mi,

1 když m kritik jinak zabíjí.

Básnická sláva! Patit ve své zemi

k národa chloubám, k o;.é legii,

jež vítzn jde vk peejemi,

kde boh rod i král pomíjí!

Náš praot, Homér, žebrák byl a slep

— tak fáma praví — možnost je tu blízká

a mythus tím jen dojemnosti získá . .

.

My dti jeho — ach, ten chléb, ten chléb!

Za ptku asto dal bych slávu svou

a talent ten dal ješt náhradou!
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SONET Z MESICNI NOCI.

T)'- noci, kdy sen prchá skráním,

ty mrazivou mhou zhaleny,

k vražedným dumám, vzpomínáním

se zdají býti stvoeny.

Rad rok s trpkým odíkáním

a bídou, klamy syceny

dny, zhoklé zradou, vztekem, lkaním

a hloupou láskou znieny,

a záš a ústrk, ponížení —
vše, vše ožije v okamžení . .

.

Když šedý den pak líné tlue

ti na okno a plaší stfn —
jej vítáš s krví plnou žlue

a s mozkem, jenž je samý blín.

^
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SONET IDYLICKÝ O DUŠIKÁCH.

To svátek mrtvých; z divého dn letu

je vyrvaný a hrobm vnovaný.

A na tch hrobech leží plno kvt
a planou svíce... Hbitov na vše strany

od rána pln. Je každý zadumaný,

a tichá modlitba mu plyne s ret . ..

I myslí vážn na ty žití rány

a na to, kdy sám as dá s bohem svtu . .

.

Pak k polednímu — rozhlíží se man
a prohlíží si blízké hroby, kvty,

líc spolubližních a jich toalety.

A odpoledne, kdy mha vstane šerá,

pomlouvá v kruhu bližních do veera
ty všechny, již tam tlí už v klidu Pán . .

.
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ZENONU PRZESMYCKEMU.

Ty orgie, jež žijem v jizb mé!

Kdy paní Hedva plní šálky aje,

cigára plá, a my se noíme
v ty milované, nekonené taje!

Poesis! Krása!... Boje svádíme,

kde sofisma a vtip svou roli hraje;

ty, trochu klasik, chladný k verv mé,

já, Jakobín, jenž autoritám laje,

tak zápolíme. 2e tím proudem eí
z nás nikdo druhého už nepesvdí,
to víme pedem . . . K druhé, tetí ranní

však spokojen ulehnem si k spaní

a ve vzpomínce na ten boj svj parný

íkáme s Titem: Den ten nebyl marný..

.
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SONET Z ALP.

Byl barák to prostý, devný,
jenž zmnn byl na hospodu;

tam pili jsme mok temn ervený,

byl vytlaen z letošních plod.

Den celý mraen eeny
se táhly od východu

a na ty alpské hebeny
stíkaly drobounce vodu.

Však za to veer byl tpyt a klid

.

Hlubokou roklí bylo nám jít,

tam sedla Ozvna lkavá.

A my tam stanuli na chvíli

a nmecké Echo to uili

vát naší otin: Sláva!

^
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SONET O DJINÁCH SONETU.

Vlastenci staí, již už dávno leží

pod deskou v klínu moh3'ly,

své staré znlky v potu, trudu, stží

a nemotorn robili.

Pak ti, kdož pišli, dvoje tverospeží

si rým nejdív v papír vstavili,

však jak v n práskli, rýmy bží, bží,

až pasažéra — jádro — ztratili.

A pozdej sonet byl jak výstel z dla:

vyrazil kou, a rána zadunla,

zda oste — slep — pro kou nevíš už.

Moderní sonet nyní jest jak nž,
vylétne z pochvy, v modro zahrává

a když se tkne, do krve ezává.

^
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SONET V LISTOPADU.

Šeré ráno, šerý den,

nebe jako z oceli —
šeré svtlo do oken

zí jak žebrák nesmlý.

Kotou slunce zvetšelý

stranou mdle se leskne jen

jako plech, jenž pohozen

leží v chladném popeli.

lovk s resignací zí,

jak se staví v šedý ad
to ,,dncs", „zítra", „pozítí"

nemá stesk, nemá tuch —
leda moci jak pár much
po ty dny kdes v koutku ^pát,
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SONET Z VESNICE.

Pár bosých dtí jako bsi
ped vraty statk švehol.

Na trávu po návsi se vsí
prach hus a kachen. Z stodoly

zní tepy cep. Za vsí kdesi

je echo hlun hlaholí.

Ve zlatorudých barev smsi
sad každý tone. V topoly

u hbitova pár vran te slétlo.

Kou z chalup padá ku zemi.

Jdeš ze vsi. Siné, truchle svtlo

chví dokola. A v šíi, v dáli

se nebe v posupný mrak halí

nad zoranými plánmi.

<^
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LVU N. TOLSTEMU.

Tak mníš, že nyní v žiti víném toku

jsi našel pevný bod. A voláš v svt,

s tou zmrtvující resignací v oku

:

Pry se skepsí — a k slovm Krista zpt!

Jak, nazpt, nazpt? Tolik hrozných rok
je žito marn?... Devatenáct set!,..

A pes n zpt a líbat ránu v boku

s tou vrou dtství? Tam, v tom moi bd

lze najít ostrov, kde je klid a štstí?

V té písné askesi a odíkání?

V zapení sebe, v truchlém umírání?

Když spasí víra — pro už nepenést!

pes kíž i krev dál odvážlivou nohu

až v slunný Olymp usmívavých boh?
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SONET O CHOCHOLOUŠI.

Už je tu íilistr ten pravý

v svém naechraném svrch niku,

jenž cop svj špikou vzhru staví

dle pedk svojich návyku.

S rodinou venku léto tráví

po sadech, polích, trávníku,

te usmvavý, plný zdraví,

se vrátil v msto. Ze zvyku

ve hluných ulicích rád dlívá,

rád pohovoí, rád se dívá

s rozšafným klidem v shon a chvat.

všech výtržností však se straní,

lotrm se vyhne na potkání

a s šerem chodí moude spát.

^
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SONET Z LISTOPADOVÉ PLNOCI

Jen traniway inící

mihla se ulicí,

njaký ospalec

kýval se v ní.

Skuící vítr rve

lamp svtlo blikavé, -

sklo chvilkou tesav
do noci zní.

Ve výši chmurn pne

nebe se posupné —
teskno tu, pusto tu, píšerný cit,

jak by ta zem celá

už byla vymelá,

jen ty s tou bolestí zstals tu žít.
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SONET intimní.

Odraná hruše v stedu pustých lad,

jíž chladný vítr semo tamo hází...

Pro jen ten obraz dneska napoád
mi hlavou tane . . . Pijdou brzy mrazy,

šlehavý sníh zím vzduchem poletat,

a místy se jak rubáše cár sází...

Ta hruše stojí v stedu pustých lad,

a víti" sntmi semo tamo hází...

Ty mládí moje, mládí nevrátivé!

Ty žiti moje, v nmž i;ž ži\ot svád!

JVlé smutné dny, dny šeré,, živoivé ! . .

.

Jak sníh ten šlehá! Jak se hust sází!

Ta hruše zdraná v stedu pustých lad,

jíž chladný víti- semo tamo hází!...

^

J. S. Machar: tyi knihy soneíii. 12
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SONET-PODOBIZNA.

Te o ni srdce s rozumem se hádá,

a každý z nich vítzí na chvíli:

na zimu žití rozum mysHt žádá,

však srdce chce mít jarní idyly.

A mezi nimi ona sem tam padá:

modlí se, pak te román unylý,

v hrob touží, pak se rázem v dumy vpádá
o vášních, které by ji opily.

Mj íjen tady — hlasem nejklidnjším

ti íká — zatím iovk vždy ji vidí

na líci s pudrem, v šat nejmódnjším.

Noc propláe — pak hned jak dve sní.

Podzimku astry z duše nenávidí

a je v nm vždy jak vosa nervosní.
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SONET O ZÁPADU SLUNCE V LISTOPADU.

Beziitšná mlící

plá svj pohled k nebi vsí...

V mrazivých mlii smsici

dopadlo te slunce kdesi.

Ticho... Náhle podnebesí

rudne . . . rudne . . . Kouící

krev svou lije v oblak smsi
slunce skonávající . .

.

V tžkém letu na vše strany

pátrajíce hlavou svou,

k západu se nesou vrány,

snad tou krví oklamány,

z hnízd svých v rudou výhe jdou

za domnlou mrtvolou ...

97



180

Slamný klobouk vsazen na vlas tmavý,

z pod nho zí dvé hndých plamen —
Kolikrát za den tak se ped m staví,

kolikrát za den na ni vzpomenu!

Co ješt dnes chce zrak ten vyítavý,

co chce ten zbytek mojich jarních sn?
Vzpomínky? Má je. Zel? Zel ten m tráví,

že moh už splatit vinu dávných dn . .

.

Chce mstít se? Zac? A chceš-li, viz ty ádky:

já klidu nernám, štstí pízrak sladký

m minul. Žití mé jen smrt je pomalá.

Jsem bdný, roztrpen a h a dneska víc,

než kdyžs mi soucitn tam hladívala líc,

a tiskla hlavu mou, v mé vlasy plakala . .

.



181

SONET podzimního VEERA.

Na posnženou zemi splývá

tma mrazivého prosince
;

jde noc k nám šílená a divá,

jak uprchlá by z blázince.

Hmí do oken a v kamnech zpívá

a skáe, píská lehýnce

a hned je zase zádumivá
jak pi podivné vzpomínce.

A zase zuí, lká a svistí

a trhá slední suché listí,

kde jaké chví se na snti . .

.

Pak stená ... a hlas ten se chvje,

te víš: ta chudinka si peje
pár fial už zas vidti . .

.
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SONET O STARÉ BOLESTI.

Ach, asto, asto lovk vzpomínává,

když ple žití zapadla už v stíny . .

.

A nevím, co se všecko jiným zdává —
já vím, že mám vždy jenom pocit špíny.

Jak bych byl vstoup, když doba dtství smavá

mi uprchlá, v sted rmutné kalužiny,

a jdu a jdu, a špína neustává

mi stíkat v líc — ne, nemám pocit jiný . .

.

Co tšilo m, co jsem rád kdy míval,

ve vil jsem a všecko, co jsem ctíval,

idee, lidé — na všem je ta špína . .

.

Mé upomínky!... Pítomných dn radu,

jež plyne chladná, omrzelá, líná,

v bezesných nocích potichu k nim kladu . .

.



183

SONET KOSMICKY.

Vy ponížení, žitím šlapaní,

otroci bídní, lidstva páriové,

kdož nemáte než plané doufáni —
nech sonet tento vpijí vaši rtové:

Cas pijde, že kdes v kosmu ústraní

zem rozpadne se v prášky atomové

a slunce v popel: sms ta uhání

etherem bezdným v koniny kams nové.

A potom zas ta tvrí síla ní
atom.y prochví . . . budou splývat spolu

a rsti, rsti v nových svt ad —

Pak váš snad prach mít bude cenu vtší,

než všech tch velkých šastných v zemském dolu

Než i tam visí pi tom slvko : snad . .

.
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SONET DIDAKTICKY.

Je slušno, bychom dali hrstku klas

do spousty bezcenného plevele —
Mj synu, mj k mým slovm zetele

a nenechej jich zajít bez ohlasu:

—
Já vím, že po dob setmlé

nám velké jitro svitne plné jasu,

že lidstvo bude ctíti Dobro, Krásu

a Ctnost' a Pravdu —
Hledíš nesmle

ty na mne? S}nu, už jsou lidé tací;

tch tvero ádek— ovšem v variaci —
na všecko pilep, co chceš napsati,

a budeš rázem poet znamenitý,

záivý prorok, vštec humanity,

jenž doufá sám a uí doufati.

^
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SONET O SLAV.

Jak jásá Víde ! Kéž by tyto davy

Grillparzer kyselý moh shlédnout nyní,

kéž dnes by ožil Mozart usmí\'avý

a zel tc nadšení! Kéž všichni jiní,

jimž touhou po uznání vadly hlavy

a hokla krev zde!,.. V palácové síni,

v buržoy dom, ve výkladní skíni,

ve sloupcích novin — jeden hymnus slávy!

A jak by ne? Vžd}'! favorit ten Vídn,
syn Esperance z otce Caldina

Espoir, hebec sametov skvlý,

dnes pi závodech prvou cenu klidn

zas sebral, a pec o ni také jeli

vítzi z Pešti, ba i z Berlína!

^
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SONET O MINULOSTI.

Tradice sešlé, pravdy zšedivlé

a prázdné zvyky, vetchých zásad sklad,

studené formy, ády ztrouchnivlé

a otravných lží celý ad —

ddictví pkné s vážnou dumou v ele

jsme pejali a zdaí se nám snad

— ne-li je zmnožit — aspo takto cele

potomkm vrn zachovat.

Z té mrtvoly, jež slov mJnulostí,

tak ssajem stále svoje živoení,

jdem k pedu s hlavou otoenou v zad.

A náležíme jí od narození

a její budem navždy do vnosti,

ba, nebylo by teba umírat.

"^



187

SONET-RECEPT
PRO ZÍSKÁNÍ ZVUNÉHO JMÉNA.

Na ješt psát cos? už jsou otískány

ty slasti lásky, vzdechy, bolesti,

pohádky srdcí, sudby kruté rány,

šedivé mythy, lidské neštstí.

Psát hádky s bohem? Kreslit v bílé blány

svit jitra, les, jímž vánek šelestí?

I tady vždy ti kývá s jedné strany

Ben Akiba, muž estné povsti. —

Nervi si vlasy. Je-li, druhu milý,

v tvých prstech psavost, teba mozek prázdný,

ra dobiou radu mou si pamatovat:

posa se na trn, vezmi papír bílý

a zani pkn všechny tyhle blázny,

kdož ješt píší, s hry kritisovat.
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SONET MELANCHOLICKY.

Kdys o svých prÍ5t'ch podzimcích jsem snil

— ach. mladost ráda o budoucnu snívá—
že bude etz blažených to chvil,

máj vný v duši, kde si láska zpívá.

A jak to každé snní od jakživa

se nevyplní — i mj los to byl...

Jde za jesení jese zimomivá,

a všecky stejné . . . Zbývá jeden cíl

a jedno snní. Pejdou roky snad

a pejdou psoty, pejdou trpké chvík

a pijde zima ... V lenošce se hát

u kamen budu . . . Babkou tveraivou

má žena bude ... as mou dcerou divou

mé budou ítat vlasy šedé, zbylé...
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SONET O PERIPETII V ŽIVOTE.

Dív nebo pozdj — ale jednou v žití

ta chvíle pijde : padne odkuds rána,

je netušená, nikdy neekána,

a pod ní se tvj celý život sítí.

Ta nezabíjí — ale horší býti

smrt nemže: je duše rozedrána

a zlomena, a zní v ní vná hrana,

jí nelze neslyšet, ne utišiti.

Ty žiješ dál sic — se staženým retem

z tch trosek žiješ; pi té hrozné práci

jsi tich — to že už k vzteku není síly

Tak, troska sám jsa, vleeš se tím svtem
a bídu tuto spolubližní milí

svým eufemismem zovou resignací.
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SONET SARKASTICKY.

Po letech jednou (optimista pl)

vyoe lovk me kdes zrezavlý,

a nad tím meem vzdychne jeho ret:

„Tož tím se lidé kdysi zabíjeli!..." -

— Ó za pár rok (jsem dnes já zas et,

psal optimiist tou vrou rozechvlý,)

pták bude stavt hnízdo v jícnu dl
kdes v kout ráje, jímž svt bude celý.

Ta prvá vta stará je sto let.

Ta druhá z dneška. Obohatí ob
optimistickou fraseologii.

Od m.e k dlm zatím pesel svt

a doufá, že už stroje zrobí sob,

jež za minutu ran stodvacet šijí . .

.

^
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SONET O KULTURNÍM LOVKU.

Te se svou kulturou a se svou poesií

a s plody písných vd a velkých theorií,

krev v žilách uvadlou a nervy strhané,

v dny píští hledíme a strach nám mrazí šíji:

Vzducli mrtvý leží kol: co odtud nastane?

Ze zem chvílemi vzdech tžký zavane.

Cas bouný valí se a mrana obzor kryjí.

Co pijde, stihne nás sesláblé, bezbranné ., .

.

Ach, dávný praot náš, jejž vzpomínáme stydn,

jenž lesem polonah a nivou tkal klidn,

jenž v psli tímal kyj, spal kdesi ve skrejši,

jed maso syrové, ba teplou krev i píval,

ml divý vlas i vous a zle se ve svt díval —
ten praot barbarský byl pec jen šastnjší,..
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SONET PRO PÍTELE.

Mj drahý, v mi, vidím Icaždým dnem,
jali bezcennou je veršovník práce,

a v, že cítím odpor v nitru svém
ku každé cizí i své vlastní ádce.

Táž slova . . . tytéž vci ... a též hladce

ti papouškuje každý mrštným rtem,

a tak — bych shrnul všecko v ádku krále

dnes verše jsou už anachronismem,

A bh ví pro — snad doba je tu vinna,

snad lidská e, jež mohla by být jiná,

a hlemýždím jen leze vývojem —

Však jisto je, že pstovat moh kdysi -

jsem módní folklór, vtipné cestopisy,

dnes užil bych své slávy s pokojem . .

.

9?
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SONET ASOVÝ.

Za Pravdou, za Pravdou ! dnes heslo naše je,

dnes Pravda všude jest jen zví štvanou . .

.

My za ní honíme se plni nadje —
a ona s námi hraje schovávanou.

Tu vane její dech — tu kmitnou kroeje,

my za ní — ona jen se schýlí stranou,

i hávu kus nám v dla chvilkou se zachvje

a ona jen se smje: v neshledanou!

A snad to dobe tak . . . a pro ni dojista . .

.

Ach, ona dobe zná ten velký, lidský vtip!

Když urvat nechá si jen roucha svého cíp —

jej lotr, kramá rve rota neistá,

zfalšuje, pebarví a chlubn kiící

jím napaluje lid po krámech v ulici . .

.

J. S. Maehar: tyi knihy sonet. 13
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SONET NIHILISTICKY.

Já vím, že nevím nic! Cest tomu, jenž to pál

a vtou jedinou chyt celou moudrost žití . .

.

Ba, není base zde, na níž bys pevn stál

a klidn patit moh na as vlnobití!

Co pravd tu bylo už s pevností žulných skal,

co zásad, názor! A vše to vždy se sítí

jak písek. Lidstvo jím se vlee dál a dál

a novou skálu chce zas nkde postaviti.

Už nohy klesají a do písku se boí,

jen ruce hoenj ty nové valy tvoí,

zrak zemdlen touhou je po klidném zátiší . .

.

íš vzhru, pátelé! My, již vše popíráme

a hoký úsmšek z tch marných tuch dnes máme
jsme pravd nejvtší snad pec jen nejbližší!
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SONET O SOBE.

Šik — tábor — škola a jak dál to zvou

ti naši soudci v republice krásy,

kde pro ta slova seriosn rvou

si jména, est i sporé svoje vlasy,

mn cizí je. Jdu jenom cestou svou,

mé svdomí mi soudcem pro vše asy
a lhostejno mi, zda za stopou mou
hmí potlesk chas a letí laury massy.

Jsem ve všem atom doby svojí.

Co jí ve, ve též hrudí mojí,

co v hrudi mé, tím verše zní.

C^hvílemi kinu bíd její,

chvílemi se jí hoce smji
a vždycky, vždycky trpím s ní...

^
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SONET-EPILOG.

Jak lovk slušný, autor zdvoilý,

mj tenái, ped touto zimou lednou

se louím s tebou! (Zimu prožili

jsme již, však jsem to také popsal jednou.)

A jestli moje verše zvíily

v tvém nitru stesk a bolest bezprostednou

pak tisknu ruku ti . . . my platili

as stejn cenu živoení bednou.

Však jestli klidns desky jejich sklopil,

nic necítil a pranic nepochopil —
pak skloii sluch k hlasu mému vštímu:

Jsi šastný tvor a nevybo z té dráhy,

pla dan, stídm jez a spát cho záhy

a teplý odv kup si na zimu!
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